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ค าน า 

 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของฝ่ายบริหาร  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

และระบบการควบคุมภายในองค์กร ท้ังนี้ ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้งานการตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือ 

ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิด 

มูลค่าเพิ่มและความส าคัญแก่องค์กร ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภายใน อันได้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มี ความรู้ใน
หลักการและวิธีการตรวจสอบรวมท้ังต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

 ในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายใน ผู้จัดท าได้รวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือต าราทางวิชาการ และ
เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญลักษณะงานตรวจสอบ ภายใน 
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถน าหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้ระบบการ
ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ คงเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบต่อไป  

 
 
 
 
 

                                                                                                   นางอรณิชชา  ดีด้วยชาติ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
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สารบัญ 

 
ค าน า   ๒ 
บทที่ ๑ บทน า การตรวจสอบภายในภาคราชการ 

 -ความเป็นมาและแนวคิด       ๔ 
-วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน    ๔ 
-ประเภทของการตรวจสอบ    ๕ 
-ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน  ๕ 
-ความเป็นอิสระ มาตรฐาน    ๖ 
-จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน   ๖ 
-ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ    ๖ 
-โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน   ๗ 

บทที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 -การวางแผนตรวจสอบ   ๘ 
 -การปฏิบัติงานตรวจสอบ    ๙ 
 -การจัดท ารายงานและติดตามผล    ๑๐ 
 -แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    ๑๒ 

บทที่ ๓ เทคนิคการตรวจสอบ    ๑๓ 
บทสรุป    ๑๕ 
 เอกสารอ้างอิง   ๑๗ 

          ภาคผนวก    ๑๘ 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเท่ียงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่าง                
มีอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร
บรรลุดังเป้าหมายท่ีวางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  
 ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและหลักประกันขององค์กรในด้าน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมท้ังในด้านการเงินการบัญชี 
และด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมท้ังการ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ดูแลการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด คุ้มค่า  
 
ความหมายของการตรวจสอบภายใน  
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเท่ียงธรรม และการให้ค าปรึกษาอย่างมี
อิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร
บรรลุดังเป้าหมายท่ีวางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและ ด าเนินงานไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานจะอยู่ในรูปของรายงานการ
ตรวจสอบเสนอผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
๑. การสอบทานความเช่ือถือได้ ทางด้านความถูกต้องสมบรูณ์ การสารสนเทศของข้อมูลทางด้านการเงินการบัญชี 
และการด าเนินงาน 
๒. สอบทานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบท่ีใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีองค์กรก าหนด 
๓. สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสมและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน 
๔. ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
๕. การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีแต่ละระดับว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงานขององค์กร 
๖. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร 
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ประเภทของการตรวจสอบ 
 ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ มีหน่วยงานท้ังส านักปลัดอบต. กอง
คลัง กองช่าง  และกองการศึกษาฯ ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันท่ีมีวิธีการปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน เพื่อให้มั่นใจว่างาน
ตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการ
ควบคุมภายใน ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี การดูแลการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ค าส่ัง การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่าในการจัดการบริหาร เพื่อ
รวบรวมเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบ ๖ ประเภท 

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 
 ๒. การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
 ๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Auditing) 
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจสอบ จึงไม่สมควรมีอ านาจใน

การส่ังการหรือบริหารในหน่วยงานท่ีตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ดังนั้นควรมีสถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบ
ภายในและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานท่ีจะต้องเข้าไป 
ประเมินผล 

ความเป็นอิสระ (Independence) 
 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล

ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และตรงไปตรงมามากท่ีสุด สะท้อนภาพท่ีพบเห็นต่อผู้บริหารให้มากท่ีสุด ความเป็นอิสระขึ้นอยู่กับพื้นฐานสิทธิการ
เข้าถึงอย่างเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวางและการแทรกแซงของบุคคลใด
บุคคลหนึง่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจ ากัดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย 

๑. การก าหนดถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ 
๒. การก าหนดถึงความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่ียงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติงานด้วยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๔. การสร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. การบริหารงานการตรวจสอบภายในโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร 
๒. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย โดยมีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและการก ากับดูแล 
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๓. การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๕. การรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและทันกาล 
๖. การติดตามผลจากการรายงานผลสู่การปฏิบัติ 
๗. การยอมรับสภาพความเส่ียง 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไว้เป็นหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑. มีจุดยืนท่ีมั่นคง ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ 
๒. การรักษาความลับในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
๓. ความเท่ียงธรรม ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
๔. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ

หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือ
ส่ังการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด      
 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน  
         นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ส านักงาน ก.พ.) ผู้ตรวจสอบภายในท่ีดีจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาวิชาอื่นซึ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จ าเป็นและเหมาะสมดังนี้ 
  

๑. มีความเช่ียวชาญในหลักวิชาพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเช่นการบัญชี  
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร ท้ังจากภายในและภายนอก
องค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ๒. มีความรู้ ความช านาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบต่างๆท่ี
จ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 
          ๓. มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงานการจัดท าและการ
บริหารงบประมาณ 
          ๔. มีความสามารถในการส่ือสารท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ การวิเคราะห์ การประเมินผล การเขียนรายงาน 
          ๕. มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
          ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการท่ีถูกต้อง กล้าแสดง
ความเห็นในส่ิงท่ีได้วิเคราะห์ผลประเมินจากการตรวจสอบ 
          ๗. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
          ๘. มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เท่ียงธรรม 
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          ๙. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการท่ีทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองปัญหา
ด้วยสายตาเย่ียงผู้บริหาร 
 
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ 

 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ 

 
 
 
 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี ๒ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 
การบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความ

มั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓. การจัดท ารายงานและติดตามผล 

การวางแผนตรวจสอบ 
การวางแผนการตรวจสอบเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนท่ีจะลงมือ การวางแผนท่ีดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา งบประมาณ อัตราก าลังท่ีก าหนดในการวางแผนการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายใน 
จึงควรค านึง 

๑. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการตรวจสอบ และวิธีการท่ีใช้ในการควบคุมผลการด าเนินงานของงานนั้น 
๒. ความเส่ียงท่ีส าคัญของกิจกรรม วัตถุประสงค์ ทรัพยากร การปฏิบัติงานและวิธีการท่ีจะใช้ในการจัดการ 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
๓. ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงของกิจกรรมนั้นๆรวมทั้งระบบการ 

ควบคุมภายในเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. โอกาสท่ีจะปรับปรุงการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายน าหรับกิจกรรมนั้นๆ 

นอกจากนี้ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรท าการประเมินความเส่ียงเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการตรวจสอบ และความมั่นใจว่าทรัพยากรส าหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถ
น ามาใช้ปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิผล ท้ังนี้แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
      

แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนท่ีจัดไว้ล่วงหน้าโดยท่ัวไปมีระยะเวลา ๓-๕ ปีและต้องก าหนดให้
ครอบคลุมหน่วยรับตรวจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบท้ังหมด 

แผนการตรวจสอบประจ าปี  เป็นแผนท่ีจัดท าล่วงหน้า มีระยะเวลา ๑ ปีและต้องจัดท าให้สอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องท่ีจะตรวจสอบแต่ละปีตามท่ีจัดท าในแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวมาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี 
          เพื่อให้การวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

- ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น ท าความเข้าใจคุ้นเคยและระบบงานของหน่วยรับตรวจ 
- ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในท่ีได้จัดวางไว้นั้นได้น าไปปฏิบัติตามท่ีก าหนดและผลงานบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

- ประเมินความเส่ียง โดยระบุปัจจัยเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง จัดล าดับความเส่ียง 
- การวางแผนการตรวจสอบนาความเส่ียงมาพิจารณาเพื่อด าเนินการ 
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- การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมายให้ครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน 

 
การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการเพื่ออนุมัติ

ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ถ้าพบข้อขัดข้องควรทบทวน
และปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ
แผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินงานการตรวจสอบในขั้นตอน
ต่อไป 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานว่า เป็นไป
ตามนโยบายแผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบ สาระส าคัญ ๓ ขั้นตอน 

๑. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หลังจากการท าแผนปฏิบัติงาน จัดท าตาราง การปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงานแต่ละงาน 

ก าหนดวันและระยะเวลาใช้ในการตรวจสอบ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑.๑ แจ้งหน่วยรับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานให้

ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
  ๑.๒ คัดเลือกทีมตรวจสอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือ
กิจกรรมท่ีตรวจสอบ 

๑.๓ บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างย่อให้ทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ
กระดาษท าการ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
 ๑.๔ หัวหน้าทีมตรวจสอบท าหน้าท่ีสร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบ ประชุมเปิดและปิด
งานตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระหว่างตรวจสอบ จัดท าตารางการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง 
 ๑.๕ การเตรียมการเบื้องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้งก่อน 
ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลท่ีจ าเป็นใช้ในการตรวจสอบ 

๒. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เริ่มปฏิบัติงานด้วยการประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างทีมงานและหน่วยรับตรวจ โดยแจ้งวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตของการตรวจสอบ ก าหนดมอบหมายงานตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตามความถนัด ความรู้ความสามารถ 
คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมมีข้ันตอน ดังนี้ 

๒.๑ รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
๒.๒ เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
๒.๓ ท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน 
๒.๔ ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว้ 
๒.๕ ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ 
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หัวหน้าทีมตรวจสอบควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เวลาให้เป็นไปตาม
ตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้ โดย
สมเหตุสมผล และถ้ามีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าผู้
ตรวจสอบภายใน 

ประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสรุปผลส่ิงท่ีตรวจพบ ท าความเข้าใจและช้ีแจงประเด็นท่ีสงสัย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหาข้อยุติ แจ้งก าหนดการออกรายงานของหน่วยรับตรวจ 

๓. การปฏิบัติเมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ 
ตรวจทานกระดาษท าการ เอกสาร หลักฐานและสรุปข้อท่ีตรวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีรวบรวมระหว่างตรวจสอบ
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเช่ือถือได้ ความเกี่ยวข้อง และประโยชน์ท่ีจะน าไปใช้ 

๓.๒ การรวบรวมกระดาษท าการ กระดาษท าการ (Working Papers) เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นใน
ระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการท างาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข้อมูลจากการวิเคราะห์
และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษท าการ กระดาษท าการจัดท าขึ้นเอง กระดาษท าการท่ีจัดท าโดย
หน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษท าการท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น หนังสือ
ยืนยันยอดหนี้ หนังสือร้องเรียน ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบ 

๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีได้จากการตรวจสอบสรุปหาข้อตรวจพบในด้านดีและ
ปัญหาข้อบกพร่อง ส่ิงท่ีตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะมีความส าคัญควรค่าแก่การรายงาน มีหลักฐาน
ชัดเจนเช่ือถือได้ จากการวิเคราะห์อย่างเท่ียงธรรม องค์ประกอบข้อตรวจพบประกอบด้วย 
    ๓.๓.๑ สภาพท่ีเกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ์ สอบทาน สอบถามวิเคราะห์ 
    ๓.๓.๒ เกณฑ์การตรวจสอบ ใช้หลักเกณฑ์จากข้อก าหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน 
    ๓.๓.๓ ผลกระทบ โอกาสความเส่ียงหรือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากปัญหานั้น สาเหตุ ข้อมูลสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 
    ๓.๓.๔ ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลท่ีผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสร้างสรรค์ 
 
การจัดท ารายงานและติดตามผล 

๑. การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธี
ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ความเส่ียงการควบคุม เรื่องอื่นท่ีผู้บริหารควรทราบ
องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล สร้างสรรค์ จูงใจ 
ลักษณะการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการใช้ในกรณี
เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือการรายงานด้วยวาจาเป็นทางการมีรายงานโดยการเขียนประกอบลักษณะของ 
รายงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ควรมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑.๑ บทคัดย่อ จัดท าบทคิดย่อเพื่อน าเสนอผู้บริหารอย่างส้ัน ๆ กะทัดชัด ชัดเจน ได้ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานท้ังหมด 

๑.๒ บทน า คือส่วนแรกบอกให้ทราบว่าตรวจสอบเรื่องอะไรของหน่วยงานใด การตรวจสอบเป็นไป
ตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการตรวจสอบ 
๑.๔ ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีได้ท าการตรวจสอบ 
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๑.๕ ส่ิงท่ีตรวจพบ ข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบท้ังในด้านดีและท่ีควรได้รับการแก้ไข วิธีการแก้ไข 
๑.๖ ข้อเสนอแนะ เน้นข้อเสนอแนะท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อส่ังการแก้ไข

ปรับปรุงในลักษณะสร้างสรรค์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๑.๗ ความเห็น เป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุให้

ชัดเจน 
๑.๘ เอกสารประกอบรายงาน 

๒.การติดตามผล (Follow up) 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้ส่ังการหรือไม่ประการใด เพื่อให้ทราบว่าข้อท่ีตรวจ

พบข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณา
ก าหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล ตารางก าหนดเวลาท่ีใช้ติดตามตามรายงานปีก่อนในปีปัจจุบัน 
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการด าเนินงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการส่ังการและแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 
 
การวางแผน                        
 
                                                               
 

  
 

                                                   - แผนการตรวจสอบระยะยาว 
                                                   - แผนการตรวจสอบประจ าปี 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
 

 

 
 

                                               - การรวบรวมหลักฐาน 
                                               - การรวบรวมกระดาษท าการ 
                                                 - การสรุปผลการตรวจสอบ                                                                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การจัดท ารายงาน              
และติดตาม 
                                          - การจัดท ารายงาน 
                                                - รูปแบบรายงาน 
 
 

 

  

 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 
กระดาษ 

ท าการ 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 

 
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 
 

 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น 

งานตรวจสอบ 

 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
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บทท่ี ๓ 
เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit Technique) 

เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจท่ีผู้ตรวจสอบควรน ามาใช้ในการรวมรวม ข้อมูลหลักฐานท่ีดีและ
เสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นท่ียอมรับของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบโดยท่ัวไปมีดังนี้ 

๑. การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจสอบปัจจุบันนิยม
ใช้ ๔ วิธี 

๑.๑ Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อมูลท้ังหมด 
๑.๒ Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยก าหนดเป็นช่วง ท่ีแบ่งระยะไว้เท่า ๆ กันมี 

คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงล าดับของข้อมลูอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๑.๓ วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เลือกใช้กลุ่มท่ีเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และเลือกตัวอย่างของแต่

ละกลุ่มนั้นหรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มจ านวนเท่ากัน การก าหนด
จ านวนกลุ่มรายการขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลท้ังหมด สุ่มเลือกท้ังกลุ่มมาเป็นตัวอย่างในการสุ่มเลือก
ตัวอย่าง 

๑.๔ Selective Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจากการตัดสินในของผู้ตรวจสอบจะพิจารณาเลือก
กลุ่มใด 

๒. การตรวจนับเป็นการพิสูจน์จ านวนและสภาพของส่ิงท่ีตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามท่ีบันทึกไว้หรือไม่ 
สภาพเป็นอย่างไร การเก็บรักษาเป็นอย่างไร เช่น การตรวจนับพัสดุ แต่การตรวจนับมิใช่เครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของ
สินทรัพย์เสมอไป 

๓. การยืนยันยอด เทคนิคนี้ ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ท่ีอยู่ ในการ
ครอบครองของบุคคลอื่น มีข้อจ ากัดอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก 

๔. การตรวจสอบใบส าคัญ (Vouching) เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ้วนมีการอนุมัติ
รายการครบถ้วน มีข้อจ ากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม่สามารถแสดงถึงความมีอยู่จริง 

๕. การค านวณ เป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสุด ควรมีการ
ทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีข้อจ ากัดพิสูจน์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ท่ีมีของตัวเลข 

๖. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่าน
รายการจากสมุดบันทึกข้ันต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ข้อจ ากัดการผ่านรายการครบถ้วนไม่ได้พิสูจน์ความ 
ถูกต้องของรายการ 

๗. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อยสัมพันธ์กับบัญชีคุม 
หรือไม่ ข้อจ ากัดพิสูจน์ได้แต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น 

๘. การตรวจทานรายการผิดปกติ เป็นการตรวจจากรายการท่ีผิดปกติ อาจพบข้อผิดพลาดท่ีส าคัญท้ังนี้ต้อง
อาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ข้อจ ากัดรายการผิดปกติมิใช่หลักฐานแต่เป็นเครื่องช้ีให้
ทราบถึงความจ าเป็นต้องใช้เทคนิคอื่นมาประกอบ 

๙. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ผู้ตรวจสอบจึง
ควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธ์กันควบคู่กัน 
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๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปล่ียนแปลงของ
ข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามท่ีคาดหมาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปีปัจจุบันและข้อมูลปีก่อนหรือ
เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลประมาณการ 

๑๑. การสอบถาม อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 
การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการท่ีจะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัดค าตอบเป็นเพียง
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต้องใช้เทคนิคอื่นประกอบ 

๑๒. การสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในส่ิงท่ีต้องการทราบอย่างระมัดระวังใช้วิจารณญาณ
พิจารณาส่ิงท่ีเห็น และบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็นส่วนรวมจะต้องหา
หลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรับและแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 

๑๓. การตรวจทาน (Verification) เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล 
หรือความเช่ือถือได้ โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ 

๑๔. การสืบสวน เป็นเทคนิคท่ีผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะเป็นผู้
ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมลงไปใน
ส่วนท่ีขาดได้ 

๑๕. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้กับผลงานท่ีปฏิบัติจริงว่า
เกิดผลต่างหรือไม่ หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุ
สุดวิสัยหรือไม่เพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ตรวจสอบต้องตัดสินใจว่าข้อมูลท่ีน ามาใช้เพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดประมาณการตรวจสอบเพียงใด 
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได้ ท้ังนี้ควรประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น จากการเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบ
รายการเมื่อเทียบกับผลท่ีได้รับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๑๕ 

 

 
 

 
บทสรุป 

 คู่มือการตรวจสอบภายในนี้ มีเป้าหมายส าคัญเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ท่ีได้รับ มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรผู้บริหารใช้ข้อมูลใน  การ
บริหารงาน เพื่อให้ก่อเกิดกระบวนการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ผลของการด าเนินงานขององค์กรบรรลุความ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

การตรวจสอบภายในเป็นกลไกการตรวจสอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยผู้บริหาร
ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้องขยายขอบเขตการตรวจสอบให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การด าเนินงาน(Performance Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบท่ีมุ่งเน้นตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทราบว่าผลผลิต เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจนการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
หรือไม่ เพียงใด และมีผลกระทบอะไรบ้างท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงในการด าเนินงานขององค์กร ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร
มั่นใจในประสิทธิผลประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

การตรวจสอบการด าเนินงานมีกระบวนการตรวจสอบภายใน เช่นเดียวกับการตรวจสอบประเภทอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเงินการบัญชี การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบตามกฎระเบียบข้อบังคับ การ
ตรวจสอบการบริหารงาน และการตรวจสอบด้านอื่นๆ กล่าวคือ มีการวางแผนการตรวจสอบโดยการส ารวจข้อมูล 
การประเมินผลระบบควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียง มีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการตามท่ีก าหนดในแผนการตรวจสอบ พร้อมท้ังปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานท่ีก าหนดดังกล่าว ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ                
ซึ่งการตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน มี
ความแตกต่างจากหลักเกณฑ์การด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ท่ีก าหนดหรือไม่ ถ้ามีข้อแตกต่าง จะเกิดปัญหา
ผลกระทบใดบ้างท่ีจะเป็นความเส่ียงส าคัญในการด าเนินงานและสาเหตุอะไรท่ีท าให้เกิดปัญหาผลกระทบเหล่านั้น 
เพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิ อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนา
องค์กรให้มุ่งสู่การบริหารจัดการท่ีดีอย่างยั่งยืนต่อไป 
  
                 ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 (ลงช่ือ)                             ผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
        (นางอรณิชชา  ดีด้วยชาติ) 
                                    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๑๖ 

 

 
 
 
 
 

                          (ลงช่ือ)                                    ผู้ขออนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
                                     (นายสุบิน ชนะประโคน) 
                           ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ 
 
 
 
                          (ลงช่ือ)                                   ผู้อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
                                   (นางสาวธิดา  อ่วงประโคน) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๑๗ 

 

 
 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

กรมบัญชีกลาง (๒๕๔๖) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน: กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง(๒๕๔๕) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง(๒๕๔๔)แนวปฏิบัติการตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนราชการ 
กรมบัญชีกลาง(๒๕๔๖)แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เรื่องการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
กรมบัญชีกลาง(๒๕๔๖)แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบและแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๑๙ 

 

 
 
 

 
ภาคผนวก ๑ 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ เรื่อง ................................................................... 

............................. 
หน่วยรับตรวจ................................................ .. 
กิจกรรม/เร่ืองที่ตรวจ............................................................................  
ข้อมูลทั่วไปของเร่ืองที่จะตรวจ 
 .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ของการตรวจ 

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

ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
 ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 ๑................................................................................................................................................................... 
 ๒................................................................................................................................................................... 
 ๓........................................................................................................................................................................
 ๔........................................................................................................................................................................ 
 
. 

วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/แหล่งข้อมูล กระดาษท าการ 

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

๑................................................... 
๒.................................................... 
๓.................................................... 
๔................................................... 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๒๐ 

 

 
 
 
 
 

 
  ลงช่ือ                                   ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
           (นางอรณิชชา  ดีด้วยชาติ) 
           นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
 

ลงช่ือ                         ผู้พิจารณาอนุมัติ 
     (นายสุบิน ชนะประโคน) 
                                                        ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ 

 
 
 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติ 
                         (นางสาวธิดา  อ่วงประโคน) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
กระดาษท าการ 

เร่ือง......................................................................................................................................................................  

ประเด็น.................................................................................................................................................................. 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๖๕ หรือไม่อย่างไร  
 ๒. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการในก าหนดสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักประกันสัญญา และคิดค่าปรับตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๗, ข้อ ๑๓๐, ข้อ ๑๓๑ หรือไม่อย่างไร  

หลักเกณฑ์  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๗ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ ข้อ ๑๒๗ ข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๑  

ข้อเท็จจริง  
 การบริหารสัญญาเป็นการบริหารด้านควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินให้  
เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อก าหนดในสัญญาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  

ผลกระทบ  
๑. เกิดผลกระทบเรื่องการรายงานของผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างท่ีเสนอไว้ กรณี

งาน ล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานต้องรายงานให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๒๒ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าวันที่ ........................................................... 

หน่วยรับตรวจ ................................................................ 
เร่ืองที่ตรวจ ................................................................. 

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

ขอบเขตการตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ....................................... 

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

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

ผลการตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ......................................... 

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

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

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

การติดตามผล 
............................................................................................................................. ...................................... 

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

                                                               นางอรณิชชา  ดีด้วยชาติ 
                                                           นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ๒๓ 

 

 
 
 
 
 

บทท่ี ๔ 
การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ เป็นหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะบริการด้านการศึกษา และพัฒนาต าบลเขาดินเหนือ อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งส่วนราชการ 
ดังนี้ 

๑. ส านักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๕. กองการศึกษา 
การตรวจสอบภายใน มีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการด าเนินการภายในส่วนราชการ

และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาดินเหนือ โดยมีอ านาจหน้าท่ี 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน
เหนือ 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอน 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓. การจัดท ารายงานและติดตามผล 
  ๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
 ในการวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการ ดังนี้ 
 -ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เรียนรู้และท าความเข้าใจ ความคุ้นเคยในงานของหน่วยรับตรวจอย่าง

ละเอียด 
 -ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 -ประเมินความเส่ียงโดยระบุปัจจัยเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียงสรุปในภาพรวมของส่วนราชการการ

จัดล าดับความเส่ียงน ามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน้อยสุด 
 -วางแผนการตรวจสอบ เป็นการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว  น าล าดับความเส่ียงมาพิจารณา

จัดช่วงความเส่ียง ก าหนดการเข้าตรวจในปีปัจจุบันหรือปีถัดไป ท่ีจะท าการตรวจสอบและก าหนดแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตผู้รับผิดชอบ ก าหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดท้ังปี 

 เมื่อด าเนินการประเมินความเส่ียง น ามาจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีเสร็จน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือน
กันยายนของทุกปี 
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แผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติ มาท าการประชุมท าความเข้าใจและมอบหมายให้งาน

ตรวจสอบภายในรับไปปฏิบัติการ ตระเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการวาง
แผนการตรวจสอบ ดังนั้น หัวหน้าตรวจสอบจึงควรมีการตระเตรียมพร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติในการตรวจสอบทุก
หน่วยงานรับตรวจโดย 

-ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ 
-มีการวางแผนท่ีเหมาะสม ท าความเข้าใจถึงโครงสร้างการจัดองค์กร วิธีปฏิบัติงานของหน่วยรับ

ตรวจ ก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีคัดเลือกข้อมูลการ
วิเคราะห์การประเมินผล ก าหนดเทคนิคใช้ในการตรวจสอบ 

-ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อใด 
- สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นท่ีตรวจสอบ พร้อมระบุรหัสกระดาษท าการท่ีใช้อ้างอิง โดยลง

ลายมือช่ือผู้ท าการตรวจสอบแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยรับตรวจ ต่อหัวหน้าตรวจสอบภายในก่อนด าเนินการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑) การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจให้ทราบถึง

วัตถุประสงค์ ขอบเขตและก าหนดวันและเวลาท่ีใช้ตรวจ 
๒) คัดเลือกทีมงานท่ีจะท าการตรวจสอบ 
๓) บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
๔) จัดประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ ก ากับดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างตรวจสอบ โดยต้องตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดก่อนของการตรวจสอบ
ศึกษาแผนงานโครงการของหน่วยรับตรวจ รวมท้ังรายละเอียดข้อมูลอ้างอิงท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระหว่าง
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

- หัวหน้างานตรวจสอบ มอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ 
- คัดเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ 
- ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ 
- น าแผนการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขแผนการปฏิบัติงาน หัวหน้า

ตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผล 
- ถ้ามีการเปล่ียนแปลงของเขตการปฏิบัติงานให้ขออนุมัติหัวหน้าตรวจสอบภายใน 

                      - ประชุมปิดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปล่ียนความคิดเห็นต่อหน่วยรับตรวจ 
หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหน้าตรวจสอบควรต้องท าการบันทึกสภาพแวดล้อมวิธีกาปฏิบัติงานและ
ความเส่ียง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหน่วยรับตรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในปีถัดไป
ท่ีกลุ่มตรวจสอบภายในก าหนดไว้เป็นกระดาษท าการ 
 

๓.การจัดท ารายงานและติดตามผล  
  หลังจากเสร็จส้ินการตรวจสอบ หัวหน้าตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบท่ีได้จากการ 

ปฏิบัติงาน รวมทั้งกระดาษท าการข้อสรุปมาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการสรุปและเตรียมประกอบรายงาน  
ผลการปฏิบัติงาน  
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  
๑) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีต้องท าการรายงานเร่งด่วนให้ทันเหตุการณ์ให้ 

รายงานด้วยวาจาต่อหัวหน้าตรวจสอบภายในรับทราบก่อนพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบทันทีท่ีตรวจพบ เพราะ  
หากปล่อยให้ล่าช้าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
และกรณีปกติรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าตรวจสอบภายในตรวจทานและสรุปผลก่อนน าเสนอรายงาน 
การปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร  

๒) การติดตามผล ขั้นตอนการติดตามผล - เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูงแล้วต้องติดตามผลว่า ผู้บริหารได้ส่ังการหรือไม่ประการใด - ติดตามผลท่ีหน่วยรับตรวจจะรายงาน
การแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน – ติดตามผลโดยก าหนดในแผนการตรวจสอบปีถัดไป ซึ่งจะ
ตรวจทานพร้อมกับการตรวจสอบในปี ถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


