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ค าน า 

 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ        

การด าเนินการ และระบบการควบคุมภายในองค์กร ท้ังนี้ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้งานการตรวจสอบภายใน

ประสบผลส าเร็จคือในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายใน ผู้จัดท าได้รวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสื อ

ต าราทางวิชาการและเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ

ลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใช้ใน

การตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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บทที่ 1 
หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานและระบบควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งานตรวจสอบภายในประสบ
ความส าเร็จคือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าคัญแก่องค์กร ฉะนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความ
เข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 

ความเป็นมา 
 การตรวจสอบภายในของส่วนท้องถิ่น เริ่มก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 จนถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ถือ
ปฏิบัติ จนถึงปัจจุบันกระทรวงการคลัง ประกาศให้บังคับใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 79 
ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2564  

 แนวคิด 

 การตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน โดยถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงมีความเข้าใจถึงภาพรวมของการ
ตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่
ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นโดยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจ และสภาพแวดล้อมหน่วยงานของรัฐ 

ค านิยาม (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ) 
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความน่าเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ

เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงาน
ของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
(1) ส่วนราชการ 
(2) รัฐวิสาหกิจ 
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(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอัยการ 

(4) องค์การมหาชน 
(5) ทุนหมุนเวียนที่ฐานะเป็นนิติบุคคล 
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ก ากับดูแลหรือผู้ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐนั้น 

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกินสาม
ล าดับ 

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของ
รัฐ 

“หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหรือด ารง
ต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใน

การท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงาน
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ผลด าเนินงานจะอยู่ในรูปของรายงานการตรวจสอบ
เสนอผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
1. การสอบทานความเชื่อถือได้ ทางด้านความถูกต้องสมบูรณ์ การสารสนเทศของข้อมูลทางด้านการเงินการ

บัญชี และการด าเนินการ  
2. สอบทานเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรก าหนด 
3. สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสมและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน 
4. ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
5. การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายแผนงานขององค์กร 
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6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร 

ประเภทของการตรวจสอบ 
 ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธีปฏิบัติการ
ตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงานระบบควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและ
การเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ ท ารายงาน
เสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา สั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส าคัญในการก าหนด
วิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2. การตรวจสอบการด าเนินการ (Performance Auditing) 
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี 
รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของ
ทรัพย์สินต่างๆ ได้  

2. การตรวจสอบการด าเนินการ (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการ ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัด
จากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย 

 2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับแต่ละ
กิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่เกิดจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

 2.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวังไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้
องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนด โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย 
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3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของ
องค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน 
การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความ
รับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ 
ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์กร การตรวจสอบประเภทนี้อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของ การ
ตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้ 

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้ง ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายใน
เกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่า เป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให้
สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาด าเนินการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความช านาญไม่เพียงพอ และต้องใช้
เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการ
ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความปลอดภัยของระบบการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์   

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือ
กรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่
ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ 
ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน 

ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรมี
อ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระ ในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 

 1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่าย
บริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการ ที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่
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ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพ่ือให้
ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับพิจารณาสั่งการ ให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้
ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการ
เสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กร หรือหน่วยงานในสังกัด
อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเสนอความคิดเห็น 

ความเป็นอิสระ (Independence)  
 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และตรงไปตรงมามากที่สุด สะท้อนภาพที่พบเห็นต่อผู้บริหารให้มากที่สุด  ความเป็นอิสระขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานสิทธิการ
เข้าถึงอย่างเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวางและการแทรกแซงของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
 1. การก าหนดถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ งานบริการให้ค าปรึกษา
ต้องก าหนดไว้อย่างเป็นทางการในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
 2. การก าหนดถึงความเป็นอิสระ ที่ปราศจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ และจะ
ไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินบุคคลและทรัพยากร ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความเป็นธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีทัศนคติที่ปราศจากความล าเอียงหลีกเลี่ยงในเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ใดๆ 
 3. การปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพผู้ต รวจสอบ
ภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ต้องสะสมความรู้ ทักษะ ความสามารถอ่ืนที่นอกเหนือจากงาน
ตรวจสอบ และต้องพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพราะงานตรวจสอบจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
อ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน ด้านความระมัดระวังรอบคอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบในความส าคัญกับผลกระทบที่มีนัยส าคัญ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ ประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของการก ากับดูแล การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างมีนัยส าคัญ การใช้เทคโนโลยีและเทคนิคในการวิเคราะห์ ข้อมูลเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน 
 4. การสร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1. การบริหารงานการตรวจสอบภายในโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผล มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร 
 2. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและการก ากับดูแล 
 3. การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 5. การรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและทันกาล 
 6. การติดตามผลจากการรายงานผลสู่การปฏิบัติ 
 7. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ควรน าเรื่องความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
องค์กรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร เพ่ือหาข้อยุติต่อไป 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

 1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ 
 2. การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทราบ 
 3. ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ในอันที่จะท าให้มี

ผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน 
 4. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องของความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ท า ปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ
หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด 
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บทที่ 2   
กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

 
 กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ
และมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
 1. การวางแผนการตรวจสอบ 
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3. การจัดท ารายงานและติดตามผล 

การวางแผนการตรวจสอบ 
 เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ หน่วยรับตรวจ เวลา บุคลากร 
งบประมาณ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ประเภทของการวางแผนการตรวจสอบ แบ่งเป็น การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และการวาง
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  1.1 แผนการตรวจสอบ เป็นแผนงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นล่วงหน้า เป็นเสมือนเข็มทิศใน
การปฏิบัติงาน โดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี 
  1.2 แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายงานตามแผนการ
ตรวจสอบจัดท าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ 
 2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
  2.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  ท าความเข้าใจคุ้นเคยและระบบงานของหน่วยรับตรวจ 
  2.2 ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 ของกระทรวงการคลัง 
  2.3 ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง 
  2.4 การวางแผนการตรวจสอบ น าความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อด าเนินการ 
  2.5 การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายให้ครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติงาน 
 3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการเพ่ืออนุมัติภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ถ้าพบข้อขัดข้องควรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 แผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้ความ
เห็นชอบก่อนที่จะด าเนินงานการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ หลังจากการท าแผนปฏิบัติงาน จัดท าตารางการปฏิบัติงาน การตรวจสอบใน
รายละเอียดของงานแต่ละงาน ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน
ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
  1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่
ตรวจสอบ 
  1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างย่อให้ทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ กระดาษท า
การ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
  1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบท าหน้าที่สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบ ประชุมเปิดและปิดงาน
ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระหว่างตรวจสอบ จัดท าตารางการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
  1.5 การเตรียมการเบื้องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้งก่อน ศึกษา
แผนการด าเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
 2. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เริ่มปฏิบัติงานด้วยการประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างทีมงานและหน่วย
รับตรวจ โดยแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ ก าหนดมอบหมายงานตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตาม
ความรู้ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
  2.2 เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
  2.3 ท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
  2.4 ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
  2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ 
  หัวหน้าทีมตรวจสอบควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ ควบคุมเวลาให้
เป็นไปตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ได้โดยสมเหตุสมผล และถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 
  ประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสรุปผลหรือสิ่งที่ตรวจพบ ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่สงสัย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อยุติ แจ้งก าหนดการออกรายงาน ขอบคุณหน่วยรับตรวจ 
 3. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ 
ตรวจทานกระดาษท าการ เอกสารหลักฐาน และสรุปข้อตรวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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  3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่รวบรวมระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของ
หลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่จะน าไปใช้ 
  3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ ซึ่งกระดาษท าการ (Working Paper) เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในระหว่างการ
ตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ และผลสรุป
ของการตรวจสอบประเภทของกระดาษท าการ กระดาษท าการจัดท าขึ้นเองกระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ 
เช่น ส าเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษท าการที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น หนังสือยืนยันยอดหนี้ 
หนังสือร้องเรียน  
  3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ สรุปหาข้อตรวจพบในด้านดีและ
ปัญหาข้อบกพร่อง สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะมีความส าคัญควรค่าแก่การรายงาน มีหลักฐานชัดเจน
เชื่อถือได้จากการวิเคราะห์อย่างเท่ียงธรรม องค์ประกอบของข้อตรวจพบ มีดังนี้ 
   3.3.1 สภาพที่เกิดจริง จากการประมวลผล จากการสังเกตการณ์ สอบทาน สอบถาม วิเคราะห์ 
   3.3.2 เกณฑ์การตรวจสอบ ใช้หลักเกณฑ์จากข้อก าหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน 
   3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากปัญหานั้น สาเหตุ ข้อมูลสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น 
   3.3.4 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสร้างสรรค์ 

การจัดท ารายงานและติดตามผล 
 1. การจัดท ารายงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ
ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอ่ืนที่ผู้บริหารควรทราบ 
องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบถูกต้องชัดเจนกะทัดรัด ทันกาล สร้างสรรค์ จูงใจ ลักษณะ
การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จรายงานด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการใช้ในกรณีเร่งด่วนเพ่ือให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ หรือการรายงานด้วยวาจาเป็นทางการมีรายงานโดยการเขียนประกอบลักษณะของรายงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ควรมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1.1 บทคัดย่อ จัดท าบทคัดย่อเพ่ือเสนอผู้บริหารอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความครอบคลุมเนื้อหา
ของรายงานทั้งหมด 
  1.2 บทน า คือส่วนแรกบอกให้ทราบว่าตรวจสอบเรื่องอะไรของหน่วยงานใด การตรวจสอบเป็นไปตามแบบ
การตรวจหรือในกรณีพิเศษ 
  1.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมายการตรวจสอบ 
  1.4 ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ท าการตรวจสอบ 
  1.5 สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและท่ีควรได้รับการแก้ไข วิธีการแก้ไข 
  1.6 ข้อเสนอแนะ เน้นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขปรับปรุงใน
ลักษณะสร้างสรรค์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  1.7 ความเห็น เป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุให้ชัดเจน 
  1.8 เอกสารประกอบรายงาน 
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 2. การติดตามผล (Follow Up) 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด เพ่ือให้ทราบว่าข้อตรวจพบข้อบกพร่อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการและ
เวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางก าหนดเวลาที่ใช้ติดตามรายงานปีก่อนในปีปัจจุบันควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี 3 
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) 

 เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจที่ผู้ตรวจสอบควรน ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ดี และเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย เป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไปมีดังนี้ 
 1. การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจสอบปัจจุบันนิยมใช้ 
4 วิธี คือ 
  1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด 
  1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยก าหนดเป็นช่วงที่แบ่งระยะไว้เท่า ๆ กันมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน และมีการจัดเรียงล าดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
  1.3 วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เลือกใช้กลุ่มที่เหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และเลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม
นั้นหรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มจ านวนเท่ากัน การก าหนดจ านวนกลุ่ม
รายการขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลทั้งหมด สุ่มเลือกท้ังกลุ่มมาเป็นตัวแทนในการสุ่มเลือกตัวอย่าง 
  1.4 Selective or Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจากการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบจะพิจารณา
เลือกกลุ่มใด 
 2. การตรวจนับ เป็นการพิสูจน์จ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่ สภาพ
เป็นอย่างไร การเก็บรักษาเป็นอย่างไร เช่น การตรวจนับพัสดุ แต่การตรวจนับมิใช่เครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์
เสมอไป 
 3. การยืนยันยอด เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ที่อยู่ในการครอบครอง
ของบุคคลอื่น มีข้อจ ากัดอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก 
 4. การตรวจสอบใบส าคัญ (Vouching) เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ้วน มีการอนุมัติ
รายการครบถ้วน มีข้อจ ากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม่สามารถแสดงถึงความมีอยู่จริง 
 5. การค านวณ เป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด ควรมีการ
ทดสอบตัวเลขทุกครั้งเพือ่ให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีข้อจ ากัดพิสูจน์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของตัวเลข 
 6. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่าน
รายการจากสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย ข้อจ ากัดการผ่านรายการครบถ้วนไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของรายการ 
 7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อยสัมพันธ์กับบัญชีคุมหรือไม่ 
ข้อจ ากัดพิสูจน์ได้แต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น 
 8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เป็นการตรวจจากรายการที่ผิดปกติ อาจพบข้อผิดพลาดที่ส าคัญ ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความรู้ ความช านาญ  และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ข้อจ ากัดรายการผิดปกติมิใช่หลักฐานแต่เป็นเครื่องชี้ให้
ทราบถึงความจ าเป็นต้องใช้เทคนิคอ่ืนมาประกอบ 
 9. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผู้ตรวจสอบจึงควร
ตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กัน 
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 10. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่คาดหมาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปีปัจจุบันและข้อมูลปีก่อนหรือเปรียบเทียบ
ข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลประมาณการ 
 11. การสอบถาม อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 
การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัดค าตอบเป็นเพียง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบจะต้องใช้เทคนิคอ่ืนประกอบ 
 12. การสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง ใช้วิจารณญาณ
พิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็นส่วนรวมจะต้องหา
หลักฐานอ่ืนมายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับและแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 
 13. การตรวจทาน เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได้ 
โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ 
 14. การสืบสวน เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะเป็น ผู้
ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมลงไปใน
ส่วนที่ขาดได้ 
 15. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กับผลงานที่ปฏิบัติจริงว่าเกิดผล
ต่างหรือไม่ หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติหรือจากสาเหตุอ่ืน เมื่อทราบสาเหตุต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ 
เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข 
 ผู้ตรวจสอบต้องตัดสินใจว่าข้อมูลที่น ามาใช้เพียงพอหรือไม่ ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการตรวจสอบเพียงใดเพ่ือ
น ามาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการ
เมื่อเทียบกับผลที่ได้รับ 
 
 

บทสรุป 
 คู่มือการตรวจสอบภายในนี้ มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพ่ิมมูลค่าแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการบริหารงาน เพ่ือให้ก่อเกิด
กระบวนการบริหารบ้านเมืองที่ดี ผลของการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกใช้
เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
แผนการตรวจสอบที่ก าหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อตรวจพบใช้ประกอบการวิเคราะห์และ
ประเมินผลเพ่ือรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบช่วยให้การวางแผนครอบคลุมหน่วยรับตรวจ
และก าหนดแผนปฏิบัติงานใช้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคการน าเสนอ การเขียน
รายงาน การรายงานผล การปฏิบัติงาน ทั้งการรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 
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การร่วมงานเป็นทีมในการตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือท าการแก้ไขปรับปรุง 

ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายในวัดจากการยอมรับข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ การน าเทคนิค การตรวจสอบ ประกอบกับทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน    การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล หลักฐานข้อเท็จจริง การน าเสนออย่างถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแก่หน่วยงานของรัฐได้อย่างแท้จริง 
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เอกสารอ้างอิง 
 

- แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  กรมบัญชีกลาง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
- หนังสือแนวทางปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 
- หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว614 เรื่องการก าหนดประเภทงานตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 23 

ธันวาคม 2563 
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
- เว็ปไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



    

   
   

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   
   

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

 
หน่วยรับตรวจ................................................................  
กิจกรรมที่ตรวจสอบ......................................................  
ประเด็นการตรวจสอบ...................................................  
 1....................................................  
 2....................................................  
 3....................................................  
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
 1....................................................  
 2....................................................  
 3....................................................  
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 1.....................................................  
 2.....................................................  
 3..................................................... 
จ านวนวันในการตรวจสอบ.............................................................  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ..........................................................  
 
                                                                    ผูจ้ัดท า............................................................. 
                                                                                (....................................................)  
                                                                              นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

   
   

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ที ่ วิธีการตรวจสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบ วันที่ 

ตรวจสอบ 
รหัสกระดาษ 

ท าการ 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

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

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

................................. 
สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์การ
บริหารงาน และการปฏิบัติงาน รวมถึง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
ติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบครั้งก่อน (ถ้ามี) ว่าได้
ด าเนินการหรือไม่ 
สรุปผลการตรวจสอบ 

   

สรุปผลการตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ผู้จัดท า/ผู้สอบทาน............................................  
                           วันที่..........................................  
 
 

 
 
 

    

 
    
 
 
 
 
 
 



    

   
   

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

ภาคผนวก ข 
 

กระดาษท าการ 
เรื่อง...........................................................................................................  

 
หน่วยรับตรวจ.......................................................... 
ผู้รับตรวจ................................................................ 
วันที่ตรวจสอบ......................................................... 
 
วัตถุประสงค์ 
1.............................................................................. 
2.............................................................................. 
3.............................................................................. 
 
วิธีการตรวจ 
............................................................................................................. ...............................................................................
..........................................................................................................................  
 
สรุปผลการตรวจ 
.................................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ............... 
 
 
                                          ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 
                                                (..........................................................) 
                                                นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

   
   

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 

ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............ 

 
หน่วยรับตรวจ............................................. 
เรื่องท่ีตรวจสอบ.......................................... 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 1................................................................ 
 2................................................................ 
 3................................................................ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1................................................................ 
 2................................................................ 
 3................................................................ 
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ...................................................................... 
วิธีการตรวจสอบ..................................................... 
 1................................................................ 
 2................................................................ 
 3................................................................ 
สรุปผลการตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ...................................................... 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...............................................................
..........................................................................................................................  
สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ...................................................... 
ชื่อผู้รับตรวจ........................................................ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ.................................................... 

 

 


