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                                                            คํานํา 
 
                    คูมือการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาทําความเขาใจ 
เก่ียวกับ งานตรวจสอบภายในและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยรวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือ
ตําราทางวชิาการและเอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบภายในทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนแลวนํามาประยุกตให
เหมาะสมกับหนวยงาน ซึ่งเนื้อหาของคูมือเริ่มตนจากหลักการตรวจสอบภายในเพื่อใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
ความหมายความสาํคัญประโยชนและวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายในประเภทของการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงการแนะนําใหทราบความรับผิดชอบอํานาจหนาที่และคุณสมบัติของผูที่จะมาท าหนาที่ดานการตรวจสอบ
ภายในกรอบการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังใหทราบถึง
โครงสรางองคกรงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรวมถึงเทคนิคที่ใช
ในการตรวจสอบท้ังนี้เพื่อใหผูตรวจสอบภายในและผูท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจท่ีถูกตองและสามารถนาํหลักการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกตใชกับการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุมคา
ตอไป อันจะสงเสริมใหทางราชการมีระบบการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน สอดคลอง
กับแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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                            เรือง                                                                                                          หน้า 
 

                 หลกัการทวัไปเกียวกบัการตรวจสอบภายใน                                        ๑ 

                 ความสาํคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน                  ๑  

                 วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบภายใน                                                                         ๒  

     อาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบ                                ๓-๕ 

                  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน                                                                                   ๖-๗ 

                  จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน                                                                                ๘ 

                  ขบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน                                                                        ๙-๑๔ 

                  เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                      ๑๕-๑๗ 

                    

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                  หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

                  การตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของผูบริหาร ในการติดตามและประเมินการ 
ปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ ภายในหนวยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทาํใหผลการ
ดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค ประเมินผลสมัฤทธ์ิของการดาเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน
ขององคกร ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหงานตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหาร 
สามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
และความสําเร็จแกองคกร  ฉะนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุดังกลาว ผูตรวจสอบภายใน จึงควรมีความ เขาใจ 
ถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความเขาใจในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งตองปฏิบัติงานให 
เปนไปตาม หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ 
หนวยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด รวมถึงการตรวจสอบที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ตามมาตรฐานสากล 
ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
              “การตรวจสอบภายใน” หมายถึงกิจกรรมใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปน 
อิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรบัปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหดีขึ้น และจะชวยให หนวยงาน 
ของรัฐบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ กระบวนการ 
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และกากากับดูแลอยางเปนระบบ 
ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 
              การตรวจสอบภายใน เปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร และเปนหลักประกันขององคกรในดานการ 
ประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน 
เพื่อสงเสรมิการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพิ่มมูลคาขององคกร รวมท้ัง การเปนผูใหคําปรึกษาแกฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ซึ่งการตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จ
ดังกลาว ดังนี้ 
               ๑. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 
จนทําใหการดาเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
               ๒. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ทาํใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาที่รบัผิดชอบ และเปนพื้นฐานของหลักความโปรงใส 
(Transparency) และ ความสามารถตรวจสอบได (Auditability) 
               ๓. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of 
Performance) ขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลทกุ 
ดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลที่สําคัญท่ีชวยปรับปรุงระบบงานใหสะดวก รัดกุม ลดข้ันตอนท่ีซ้ําซอนและให
เหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลาชวยลดเวลาและคาใชจาย เปนสื่อกลางระหวางผูบรหิารและผูปฏิบัติงานในการ
ประสานและลดปญหาความไมเขาใจในนโยบาย 
                ๔. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ ( Check and Balance) สงเสรมิใหเกิดการจัดสรร การใช 
สรรพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสม ตามลาดับความสาํคัญ เพื่อใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 
                       ๕ ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน
องคกรลดโอกาส ความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาํเร็จของงาน 
 
                                                                                                          /-๒- วัตถุประสงค... 



                                                            -๒- 
                                                 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 
                 การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทาหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงาน เก่ียวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคาปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงาน
ทุกระดับขององคการใหสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น ผลการดาเนินงานตรวจสอบภายใน จะอยูในรูปของรายงานผลที่มปีระโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนให

มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตคาใชจายที่เหมาะสม 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 

๑. การสอบทานความเชื่อถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศ ดานการบัญชี การเงินและการ  
ดําเนินงาน 
              ๒. การสอบทานใหเกิดความมั่นใจวาระบบที่เปนไปตามนโยบาย แผน และ วิธีปฏิบัติงานท่ีองคกร 
กําหนดไวและควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น 
              ๓. การสอบทานวธิีการปองกัน ดูแลทรพัยสิน วาเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยูจริงของ 
ทรัพยสินเหลานั้นได 
              ๔. การประเมินการใชทรัพยากรวา เปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
              ๕. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ระดับตางๆ วาไดผลตาม 
วัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนท่ีกําหนดไว 
              ๖. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
องคกร 
ประโยชนที่ไดรับจากการเสรมิสรางคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 
              ๑. หนวยตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ 
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหนวยงานของรัฐ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
              ๒. หนวยตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับความนาเชื่อถือและยอมรับของ 
ผูบรหิารผูรับการตรวจและผูที่เก่ียวของ 
              ๓. ผูตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรางคุมคาเพิ่ม และปรับปรุงการ 
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหดีข้ึนเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น 
              ๔. สรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และ 
การควบคุมที่ดี และมีกระบวนการบริหารจัดการดานการเงนิ การคลังท่ีมีประสิทธิภาrพ 
ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
            ๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
            ๒. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing) 
            ๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
            ๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอก าหนด (Compliance Auditing) 
            ๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
            ๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
           ๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล
และ ตัวเลขตาง ๆ ทางการเงนิ การบัญชีและรายงานทางการเงนิ โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสินและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบตางๆ วาเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี 
รายงาน ทะเบียน และเอกสารตางๆ ถูกตอง และสามารถสอบทานไดหรือ เพียงพอจะปองกันการรั่วไหล สูญหาย 
ของทรัพยสินตางๆ ได 
 
                                                                                                   /-๓- ๒. การตรวจสอบ.... 



                                                              -๓- 
 
             ๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดาเนินงานตาม 
แผนงานงาน และ โครงการขององคกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการที่กําหนดตรวจสอบ
เนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดท่ี เหมาะสม ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ขององคกร ประกอบดวย 
                ๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให มั่นใจไดวา การใชทรัพยากรสําหรับ
แตละกิจกรรม สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลท ใหองคกรไดรบัผลประโยชนอยางคุมคา 
                ๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวธิปีฏิบัติงาน ซึ่งทําใหผลท่ีเกิด
จากการดาํเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 
                ๒.๓ ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสราย ฟุมเฟอย 
ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทนหรือลดการใชทรัพยากรต่าํกวาท่ีกําหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตาม 
เปาหมาย 
           ๓. การตรวจสอบการบรหิาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ 
ขององคกร วามีระบบการบรหิารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับการงบประมาณ
การเงิน การพัสดุและทรัพยสนิ รวมทั้งกาบริหารงานดานตางๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลอง กับภารกิจ 
ขององคกร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารและและหลักการกากับดูแลท่ีดี (GoodGovernance) ในเร่ืองของความ
นาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรมและความโปรงใส 
            ๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คาํสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของท่ีกําหนด 
ทั้งจากภายนอกและภายในองคกรการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่ง
ของการตรวจสอบทางการเงนิ หรือการตรวจสอบการดําเนนิงานก็ได 
           ๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจนความ 
ถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้ง ระบบการเขาถึง 
ขอมูลในการปรับปรุงแกไข และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้ เปนสวนหนึ่งของงาน 
ตรวจสอบภายใน เกือบทุกงาน ที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการตรวจสอบการเงิน 
การตรวจสอบการดาเนินงาน หรือ การตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองมีความรอบรูใน           
ระบบงานสารสนเทศ เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
               การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวตอรโดยตรงมาดําเนินการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชาํนาญไมเพียงพอและตองใชระยะ
เวลานานพอสมควรท่ีจะตองเรียนรู ซึ่งอาจทาใหเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได วัตถุประสงคสําคัญของการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ก็เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบประมวลผล 
ดวยคอมพิวเตอร 
             ๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับมอบหมายจากฝาย 
บริหาร หรือ กรณีที่มีการทุจริต หรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอ่ืนควรสงสัยวา 
จะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะ ดําเนินการตรวจสอบเพื่อ 
คนหาสาเหต ุขอเท็จจรงิ ผลเสยีหายหรือผูรับผดิชอบ พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการปองกัน 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนนุ มีการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบ จึงไมสมควรมี
อํานาจในการสั่งการหรือบริหารในหนวยงานท่ีตรวจสอบ มีความเปนอิสระ ดังนั้น ควรมีสถานภาพในองคกร 
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ของผูตรวจสอบภายในและไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ไมควรเขาไปมีสวนไดสวนเสยีกับหนวยงานที่ตองเขาไป
ตรวจสอบและประเมินผล หนวยตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้                                                                          
               อํานาจหนาที ่
                    ๑. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนนุการบริหารงานและการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานของรัฐ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยคํานึงถึงการกํากับดูแลที่ดีความ
มีประสิทธิภาพของกิกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐดวย 

๒. กาํหนดกฎบตัรไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรและเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัก่อนเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบและเผยแพรห่น่วยรบัตรวจทราบ รวมทังมกีารสอบทานความเหมาะสม

ของกฎบตัรอย่างนอ้ยปีละหนึงครงั 
                   ๓. จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมิน 
ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังแผนปรับปรุงการดําเนินงานเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 
              ๔. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนมุตัิภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปใหนํามาใชประกอบการพิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจําปดวย 
               ๕. ใหปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจาํป ที่ไดรับอนุมัติตามขอ ๔.  
               ๖ จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน กรณเีรื่องท่ี
ตรวจพบเปนเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 
                ๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคาํปรึกษาแกหนวยรบัตรวจเพื่อใหการปรับปรุงแกไขของ
หนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
                ๘. ในกรณมีีความจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดาํเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผูรับจางรวมทั้งขอเสนอ
โครงการของผูรับจาง ใหหัวหนาหนวยงานของรฐัพิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป 
                 ๙ ปฏิบัติงานในการใหคําปรกึษาแกหัวหนาหนวยงานของรัฐ หนวยรับตรวจและผูท่ีเก่ียวของ 
                ๑๐. ประสานงานกับผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เชนเดยีวกัน และหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเร่ืองที่
สําคัญอยางเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน 
                ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
              ความรับผิดชอบ 
                ๑. หนวยตรวจสอบภายใน ตองปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายใน
โดยใหรายงานผลการตรวจสอบและใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ใหขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาตามแนวทาง
ที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในไดกําหนดไว 
                ๒. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
ทั้งทางดานการเงนิ บัญชี งบประมาณ การปฏิบัติงาน และ การดาเนินงาน 
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                ๓. หนวยตรวจสอบภายในควรประสานงานกับหนวยรับตรวจเพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวน
รวมในการใหขอมูล และขอเสนอแนะ ในอันที่จะทําใหผลการตรวจสอบมีประโยชนสามารถนาไปสูการพัฒนาปรบัปรุง
แกไข การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                    ๔. หนวยตรวจสอบภายในตองประสานงานกับ คณะกรรมการการตรวจสอบ และ สาํนักงานการตรวจ
เงินแผนดิน เพื่อใหเกิดผลงานรวมที่เปน ประโยชนสูงสุดตอองคกร 
               ๕. การจัดลาํดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ ใหหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนตารางเวลา โดยมีการ
พิจารณารวมกับฝายบริหาร 
               ๖. การพิจารณาจัดลําดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดาเนินการใหพิจารณาจากความเสี่ยงที่มี 
สาระสาํคญั ดังนี้ 
                    ๑) ขอมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
                    ๒) การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน วิธีปฏิบัติงาน และ ขอกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ  
หนังสือสั่งการ 

                    ๓) ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส ในการใชทรัพยากรและ งบประมาณ หรือโอกาสที่จะ
ทําใหทรัพยสินสูญหาย หรือ เสียหาย 
                    ๔) ประสิทธภิาพ ในการปฏิบัติงาน ระบบ และ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
                    ๕) การปฏิบติังานตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
               ความเปนอิสระ (Independence) 
                การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตองกระทําดวยความมเีหตุผลและมีอิสระโดยไมตกอยูภายใต 
อิทธิพลของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การใหขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเปนไปดวย 
ความถูกตองและตรงไปตรงมามากท่ีสุด สะทอนภาพที่พบเห็นตอผูบริหารใหมากที่สุด ความเปนอิสระขึ้นอยูกับ
พื้นฐานสิทธิการเขาถึงอยางเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถามโดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวางและการแทรกแซง
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมวาทางตรงหรือทางออม 
 
                                                               โครงสร้างองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบ่อแก้ว 
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 นายกองคการบริหารสวนตําบล 

   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลดั       กองคลัง 

กองสาธารณสขุฯ 

    กองช่าง 

กองการศกึษาฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 



                                                                                  -๖- 

 
               

                   มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
             มาตรฐานการตรวจสอบภายใน เปนมาตรฐานท่ีกําหนดไวเพื่อนําไปใชในงานบริการ ดานใหความ 
เชื่อมั่น และงานบริการดานใหคําปรึกษา ประกอบดวย ๒ สวน คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ และ มาตรฐานดานการ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
             ๑. มาตรฐานดานคณุสมบัติ (Attribute Standards)  เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงลักษณะของหนวยงานและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ไดแก 
                 ๑) การกําหนดถึงวัตถุประสงคอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบหนวยงานตรวจสอบภายในตอง 
กําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวใน 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยใหสอดคลองกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
                 ๒) การกําหนดถึงความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองมีความ 
เปนอิสระ และผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเท่ียงธรรม 
                 ๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผูประกอบ
วิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองกระทําดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเย่ียง 
ผูประกอบวิชาชพี 
                 ๔) การประกันและการปรับปรุงคณุภาพงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองปรับปรุงและ 
รักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมในทุกดาน 
             ๒. มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงลักษณะของงาน
และกระบวนการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ไดแก 
                  ๑) การบริหารงานตรวจสอบภายในหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองบริหารงานตรวจสอบ 
ภายในอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับ
หนวยงานของรฐั 
                  ๒) ลักษณะของงานตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสามารถประเมนิและ 
ชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหนวยงานของรัฐ 
โดยใชวิธีการที่เปนระบบหลักเกณฑ และอาศัยความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในจะมีความ
นาเชื่อถือและเพิ่มคุณคาเมื่อผูตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผลของผูตรวจสอบภายใน 
ไดกอใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยางลึกซึ้ง รวมทั้งไดคาํนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 
                 ๓) การวางแผนการปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
รวมท้ังกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต ระยะเวลา และการจดัสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานตองพิจารณาถึง
ยุทธศาสตรวัตถุประสงค และความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
                 ๔) การปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในตองระบุ วิเคราะห ประเมินผลและจดัเก็บขอมูลใหเพียงพอ 
ตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองมีการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานไดมอบหมายอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การปฏิบัติงานสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ และเปนการชวยพัฒนาการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหดียิ่งข้ึน 
                ๕) การรายงานผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบตามท่ีไดรับ 
มอบหมายอยางทันทวงที ซึ่งหลักเกณฑในการรายงานผลการตรวจสอบ ตองประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขต  
และผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานดวยความถูกตองเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค 
ครบถวน และทันกาลหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองเผยแพรรายงานผลการตรวจสอบใหบุคคลที่เก่ียวของ
ทราบตามความเหมาะสม 
 
                                                                                                            /-๗- ๖) การติดตาม.... 



                                                            -๗- 
 
                  ๖) การติดตามผลหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองกําหนดและรักษาระบบติดตามการ 
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
               ๗) การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหารในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมี 
ความเห็นวา ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูท่ีฝายบริหารยอมรับนั้น อาจจะไมอยูในระดับที่หนวยงานของรัฐสามารถ 
ยอมรับได หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใตตองหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ หากยังไมสามารถหาขอยุติได
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ หากยังไมสามารถหาขอยุติไดหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในตองเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาขอยุติตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จรรยาบรรณ 

 
 
 

 มาตรฐานดานคุณสมบติั 

 วัตถุประสงค 
 อํานาจหนาที่ 
 ความรับผิดชอบ 

ความเปนอิสระและ 
ความเที่ยงธรรม 
 

ความเชียวชาญ 
ความระมัดระวัง
รอบคอบเย่ียงผู
ประกอบวิชาชีพ 

การประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน 

- การแสดงการยอมรับ 
ภารกิจงานตรวจสอบ
ภายในตามที่ปรากฏใน
กฎบตัรการตรวจสอบ
ภายใน 

-ความเปนอิสระภายใน
หนวยงาน 
-ความเที่ยงธรรมของผู
ตรวจสอบภายใน 
-ขอจํากัดของความเปน
อิสระหรือความเที่ยง
ธรรม 

- ความเชี่ยวชาญ 
-ความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ 
-การพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง  
 

-การประเมินการประกัน 
และปรับปรุงคุณภาพงาน 
-การรายงานผลการ
ประเมิน การประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การบิหารงาน 
ตรวจสอบภายใน 

ลักษณะของ 
ตรวจสอบภายใน 

การวางแผน 
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน การรายงานผล 
การตรวจสอบ 

การตดิตามผล การยอมรับ 
ความเส่ียงของ
ฝายบริหาร 

-การวางแผนการ
ตรวจสอบ 
-การเสนอและอนุมัติ
แผนตรวจสอบ 
-การบริหาร
ทรัพยากร 
-นโยบายและวิธี
ปฏิบัตงิาน 
-การประสานงาน
และการใชผลของ
การปฏิบัติงานของ
ผูอ่ืน 
- การรายงานตอ
หัวหนาหนวยงาน
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
-ผูใหบริการ
ตรวจสอบจาก
ภายนอกและความ
รบัผิดชอบของ
หนวยงานของรฐั 

-การกํากับดูแล 
-การบริหารความ
เส่ียง 
-การควบคมุ 

 

-การกําหนด 
วัตถุประสงค 
-การกําหนด
ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 
-การจัดสรร
ทรัพยากร 
-แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

-การระบุขอมูล 
 การวิเคราะห
และประเมินผล 
- การจัดเก็บ
ขอมูล 
-การกํากับดูแล 
การปฏิบัติงาน 
 

-หลักเกณฑใน
การรายงานผล
การตรวจสอบ 
-คุณภาพของ
รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
-การระบุ
ขอความการ
ปฏิบัติงานเปนไป
ตามหลักเกณฑ
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายใน 
-การเผยแพรผล
การตรวจสอบ 
-การใหความเห็น
ในภาพรวม 



                                                              -๘-                                        
         
                                                                                      
                 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
                  เพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชพีตรวจสอบภายในใหไดรับการยกยอง และยอมรบัจาก
บุคคลทั่วไป รวมท้ังใหการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในจึงตองพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันท่ีจะนํามาซึ่งความเชื่อมั่น และใหคาปรึกษาอยางเที่ยงธรรม เปน
อิสระ และเปยมดวยคุณภาพผูตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไวซึ่งหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
                  ๑) ความซื่อสัตย (Integrity)  ความซื่อสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและทาํ
ใหดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป ดังนี้ 
                   ๑.๑ ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยขยันหมั่นเพียรและมีความ
รับผิดชอบ 
                   ๑.๒ ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเปดเผยขอมูลตามวิชาชพี 
ที่กําหนด 
                   ๑.๓ ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมายหรือไมเขาไปมีสวน
รวมในการกระทําทีอ่าจนาํความเส่ือมเสียมาสูวิชาชพีการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอสวนราชการ 
                   ๑.๔ ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
และจรรยาบรรณของทางราชการ 
                  ๒) ความที่ยงธรรม (Objectivity)   ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเย่ียงผูประกอบวิชาชพี
ในการรวบรวมขอมูลประเมนิผล และรายงานดวยความไมลําเอียง ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาที่อยางเปนธรรมใน
ทุกๆสถานการณ 
และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเขามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
                     ๒.๑ ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใดๆที่จะนําไปสูความขัดแยง
กับผลประโยชนของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติลําเอียง จนเปนเหตุใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเท่ียงธรรม 
                     ๒.๒ ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําใหเกิดหรือกอใหเกิดความไมเที่ยงธรรมในการใช
วิจารณญาณเย่ียงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
                     ๒.๓ ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท้ังหมดที่ตรวจพบซึ่ง
หากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว อาจจะทาํใหรายงานบิดเบือน ไปจากขอเท็จจริง หรือ
เปนการปดบังการกระทาผิดกฎหมาย 
                 ๓) การปกปดความลับ ( Confidentiality)  ผูตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผูเปน
เจาของขอมูลที่ไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีโดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณทีี่มีพันธะในแงของงานอาชพีและเก่ียวของกับกฎหมายเทานั้น ดังนี้ 
                   ๓.๑ ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงาน 
                   ๓.๒ ผูตรวจสอบภายในตองไมนาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหาผลประโยชน
เพื่อตนเองและจะไมกระทาการใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของทางราชการ 
                 ๔) ความสามารถในหนาท่ี (Competency)  ผูตรวจสอบภายในจะนําความรู ทักษะ และประสบการณ 
มาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 
                    ๔.๑ ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในสวนที่ตนมีความรูความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณที่จําเปนสาหรับการปฏิบัติงานเทานั้น 
                                                                                                          /-๙- ๔.๒ ผูตรวจสอบ.... 
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                      ๔.๒ ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ 
                      ๔.๓ ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
               กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
               กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอน เพื่อใหผูตรวจสอบ 
ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางม่ันใจและไดผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบที่สําคัญประกอบดวย 
               ๑. การวางแผนตรวจสอบ 
               ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
               ๓. การจัดทาํรายงานและติดตามผล 
                  ๑. การวางแผนการตรวจสอบ  การวางแผนเปนการคิดลวงหนากอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงวา 
จะตรวจสอบเรื่องใดดวยวัตถุประสงคอะไรที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาไหนและใชเวลาตรวจสอบเทาไรโดยใช
ทรัพยากรที่มีอยู คือบุคลากรงบประมาณและวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม การวางแผนที่ดีชวยใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคภายในระยะเวลางบประมาณและอัตรากําลังท่ีกําหนด 
                ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
                      ๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)    แผนการตรวจสอบหมายถึงแผนการปฏิบัติงาน
ที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นโดยทาํไวลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบจํานวนหนวยรับตรวจ
ระยะเวลาในการตรวจสอบแตละเรื่องผูรับผิดชอบในการตรวจสอบรวมทั้งงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน การสอบทาน 
ความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะเพื่อใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่น ทันตามกําหนดเวลา ไดแก 
                      ๑. แผนการตรวจสอบระยะยาว (ไมเกิน ๓ ป) 
                      ๒. แผนการตรวจสอบประจําป 
             ขั้นตอนการจัดทําแผนตรวจสอบ 
                     ๑. ประเมนิความเสี่ยง จากกิจกรรม/โครงการและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                        ๑) ระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยง 
                        ๒) วิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง 
                        ๓) นาํผลการประเมินความเสี่ยงไปใชในการวางแผนการตรวจสอบ 
                     ๒. จัดทําแผนตรวจสอบระยะยาว (๓ ป) 
                     ๓. ขอรับทราบนโยบายและความเห็นของผูบรหิารทองถิ่น 
                     ๔. นําผลการประเมินความเสี่ยง มาจัดทําแผนการตรวจสอบประจาํป ใหมีความสอดคลองกับขอมูล
ขาวสาร นโยบาย/ความเห็นของผูบริหารและผลการประเมนิความเสี่ยงและการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รวมถึงขอสังเกต/ทักทวงจากหนวยตรวจสอบภายนอก 
                     ๕. จัดทําแผนตรวจสอบประจําป ประกอบดวย 
                         ๑) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
                         ๒) ขอบเขตการตรวจสอบ 
                         ๓) ผูรับผิดชอบและงบประมาณ (ถามี)  โดยองคประกอบตองครอบคลมุลักษณะงานใหความ
เชื่อมั่นและการใหคําปรึกษา 
                                                                                                              /-๑๐-  ๖.เสนอแผน.... 
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                     ๖. เสนอแผนการตรวจสอบประจาํป ตอผูบริหารทองถ่ิน กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจาณาอนุมัติ ภายในเดือนกันยายน ของทุกป 
                     ๗. สื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหผูเก่ียวของ หรือ หนวยรับตรวจ ไดรับทราบ 
             ๑.๒ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 
                  เมื่อแผนตรวจสอบประจําป ไดรับอนุมัติแลว ใหวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ กอนจะดําเนินการ
ตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําปโดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
                   ๑) วัตถุประสงค 
                   ๒) ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
                   ๓) การจัดสรรทรัพยากร 
                   ๔) แผนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานตรวจสอบในขั้นตอนตางๆ 
                 ๒. ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
                 ๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหผูเก่ียวของ หรือ หนวยรับตรวจ ไดรับทราบ 
                 ๔. นําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ไปใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
              ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                   การปฏิบัติงานตรวจสอบหมายถึงกระบวนการตรวจสอบ สอบทานและรวบรวมหลักฐานเพื่อวิเคราะห
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆวาเปนไปตามนโยบายแผนงานระเบียบปฏิบัติขององคกร รวมทั้ง
กฎหมายที่เก่ียวของพรอมท้ังเสนอขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารงานประกอบดวยสาระสาํคัญ ๓ เรื่อง ไดแก 
                   ๒.๑ กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                      หลงัจากจดัทําแผนการปฏิบัติงานเสรจ็เรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําตารางการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายละเอียดของงานตรวจสอบแตละงานหรือกิจกรรมและทําความตกลงกับหนวยรับ 
ตรวจในเรื่องความพรอมขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ 
                      ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                      ๑.๑ แจงหนวยรับตรวจ ใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
                      ๑.๒ จัดทํากระดาษทาํการ ตามวัตถุประสงคการตรวจสอบ 
                   ๒.๒ ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                      ผูตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบดวยการประชุมเปดงานตรวจสอบระหวางทีม 
ตรวจสอบกับผูรับตรวจที่เก่ียวของหัวหนาทีมตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการประชุมอธิบายวัตถุประสงครายละเอียด 
ของขอบเขตการตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควรดําเนินการดังน้ี 
                      ๒.๒.๑ การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามท่ีผูตรวจสอบ 
ภายในแตละคนมีความถนัดความรู ความชํานาญรวมทั้งควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความชาํนาญแลประสบการณ 
แกผูตรวจสอบภายในแตละคนและไมกระทบตอความเปนอิสระดวย 
                      ๒.๒.๒ วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบ
ใหเหมาะสมในแตละขั้นตอนดังนี้ 
                          (๑) การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบซึ่งอาจเปนทางการโดยเปนลายลักษณและ            
ไมเปนทางการดวยวาจา 
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                         (๒) การเขาสังเกตการณปฏิบัติงานเพ่ือหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้นๆวามีประสิทธิภาพ
เพียงใด 
                         (๓) การทําการตรวจสอบ สอบทานทดสอบรายการเอกสารและสินทรัพย ท้ังนี้รวมถึง 
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
                         (๔) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว 
                         (๕) การตรวจสอบเชิงวิเคราะหซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลที่เปนตัวเลข 
                   ๒.๒.๓ การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหนาทีมตรวจสอบมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู 
รวมทีมอยางละเอียด สม่ําเสมอเพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบและ 
ขอบเขตการสอบที่กําหนดไวพรอมท้ังเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ที่กําหนดไว 
                   ๒.๒.๔ การนาํแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช ผูตรวจสอบภายในตองนําแผนการปฏิบัติงานท่ี 
ไดจัดทําไวลวงหนามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแกไขเพิ่มเติม 
ใหเหมาะสมกับสถานการณไดโดยผูตรวจสอบภายในควรระบุขอเสนอแนะในการแกไขแผนการปฏิบัติงานไวใน 
กระดาษทาํการซึ่งหัวหนาทีมตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอเสนอแนะ 
                   ๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบหัวหนาทีมตรวจสอบอาจจาํเปนตองเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของการตรวจสอบเพื่อใหสอดคลองกับสภาพที่เปลี่ยนไปโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุมคา 
ที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งน้ีตองไดรบัอนุมัติจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในทุกครั้ง 
                   ๒.๒.๖ การประชุมปดงานตรวจสอบ  การประชุมปดงานตรวจสอบจะกระทําเปนขั้นตอนสุดทาย 
เมื่อหัวหนาทีมตรวจสอบไดจัดทําสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบหรือเมื่อจัดทํารางรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว 
ผูเขารวมประชุมตองประกอบดวยผูบริหารหนวยรับตรวจที่มีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือผลสรุป 
จากที่ประชุมเรื่องตางๆ ที่นําเขามาเปนวาระการประชุมดังนี้ 
                        (๑) สรุปการตรวจสอบ 
                        (๒) ทาํความเขาใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย 
                        (๓) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไมตรงกัน 
                        (๔) แจงกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                        (๕) ขอบคุณผูเก่ียวของในการใหความรวมมือ 
                ๒.๓ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
                     หลังจากเสรจ็สิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยรับตรวจแลวหัวหนาทีมตรวจสอบควรสอบทานให
แนใจวาทีมตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตางๆ เสร็จสมบูรณและเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไวนอกจากนี้
หัวหนาทีมตรวจสอบตองสอบทานกระดาษทําการเอกสารหลักฐานท่ีรวบรวมไวจากการตรวจสอบและขอสรุปสิ่งที่
ตรวจพบสอบทานรางรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตละคนโดยประเมิน
จากความสาํเร็จของงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวปฏิบัติงานเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบประกอบดวย 
                     ๒.๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน   หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึงเอกสารขอมูล
หรือขอเท็จจริงตางๆที่ผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตางๆในการรวบรวมข้ึนระหวางทาการ
ตรวจสอบ รวมถึงหลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพ่ือใชเปนขอมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับขอสรุปหรือขอตรวจพบใน
การพิสูจนวาสิ่งที่ไดตรวจพบนั้นมีความถูกตองนาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใดคุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควร
ประกอบดวย คุณสมบัติ ๔ ประการคือ ความเพียงพอ (Sufficiency)  ความเชื่อถือไดและจัดหามาได 
(Competency) ความเก่ียวของ (Relevancy) และความมีประโยชน (Usefulness) 
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                ๒.๓.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers Preparation)กระดาษทาการ คือเอกสาร 
ผูตรวจสอบภายใน จัดทําขึ้นในระหวางการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการท งาน ซึง่ประกอบดวยขอมูลตางๆ 
ที่ใชในการตรวจพบขอบเขต เปนแนวทางในรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทาการอาจ
ทําไดหลายรูปแบบคือ 
                   ๑.การสรุปแตละสวนงานท่ีตรวจสอบเปนการสรุปสาระสาํคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบเปนสวนๆ 
โดยระบุวัตถุประสงคการตรวจสอบขอบเขตการตรวจสอบสิ่งที่ตรวจพบสรุปผลการตรวจสอบขอเสนอแนะของ 
ผูตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ่งที่ไดรับการแกไขแลวจากผูรับตรวจ 
                   ๒. การสรุปแบบสถิติเปนการสรปุโดยใชแบบสถิติในการรายงานผลที่ไดจากการทดสอบรายงานการ
สรุปควรจัดทําเปนข้ันๆลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยมกลาวคือขอมูลสวนยอดจะมีรายละเอียดประกอบนอยลดหลั่น
กันลงไปตามลําดับ 
                   ๓. การสรุปผลการประชุมเปนการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับผูรับผิดชอบในหนวยรับตรวจ ผู
ตรวจสอบภายใน สรุปผลการประชุมเก่ียวกับสิ่งที่เห็นดวยและสิ่งที่ไมเห็นดวยพรอมทั้งขอเสนอแนะและระบุวันที่ 
เวลาที่มีการประชุม 
                   ๔. การสรุปตามแนวทางการตรวจสอบเปนการสรุปสิ่งท่ีตรวจพบและขอคิดเห็นของผูตรวจสอบ
ภายในตามขั้นตอนของแนวทางการตรวจสอบ 
                   ๕. การสรุปขอบกพรองเปนสวนสําคัญที่สุดสวนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลตองตรงกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือขอบกพรองตางๆที่ไดตรวจพบ 
              ๒.๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ  เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ที่ไดจากการตรวจสอบสรุปหาขอตรวจพบในดานดีและ
ปญหาขอบกพรอง สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) องคประกอบขอตรวจพบประกอบดวย 
                  ๑) สภาพที่เกิดจริงจากการประมวลผลจากการสังเกตการณ/สอบทาน/สอบถาม/วิเคราะห 
                  ๒) เกณฑการตรวจสอบ ใชหลักเกณฑจากขอกําหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน 
                  ๓) ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากปญหานั้นสาเหตุ ขอมูลสาเหตุ 
ที่เกิดข้ึน 
                  ๔) ขอเสนอแนะ เปนขอมูลที่ผูตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสรางสรรคการจัดทํารายงานและ
ติดตามผล 
       ๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
               ๓.๑ การจัดทํารายงาน เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต 
วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลท้ังหมดทุกขั้นตอน สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคมุ  
เรื่องอ่ืนที่ผูบริหารควรทราบองคประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองคประกอบ ถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด  
ทันกาลสรางสรรค จูงใจลักษณะการรายงานเปนลายลักษณอักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานดวยวาจาอยางไมเปน 
ทางการใชในกรณเีรงดวน เพื่อใหทันตอเหตุการณหรือการรายงานดวยวาจาเปนทางการมีรายงานโดยการเขียน 
ประกอบลักษณะของรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร ควรมีสาระสาํคัญดังน้ี 
                  ๑) บทคัดยอ จัดทําบทคิดยอเพื่อนําเสนอผูบริหารอยางสั้น ๆ กะทัดชัด ชัดเจน ไดใจความครอบคลุม
เนื้อหาของรายงานทั้งหมด 
                  ๒) บทนําคือสวนแรกบอกใหทราบวาตรวจสอบเรื่องอะไรของหนวยงานใด การตรวจสอบเปนไป 
ตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ 
                  ๓) วัตถุประสงค เปาหมายการตรวจสอบ 
                  ๔) ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปรมิาณของงานที่ไดทาการตรวจสอบ 
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                  ๕) สิ่งท่ีตรวจพบ ขอเท็จจริงท่ีตรวจพบทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข วิธีการแกไข 
                  ๖) ขอเสนอแนะ เนนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อสั่งการแกไข 
ปรับปรุงในลักษณะสรางสรรค และสามารถนําไปปฏิบัติได 
                  ๗) ความเห็น เปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุใหชัดเจน 
                  ๘) เอกสารประกอบรายงาน 
             ๓.๒ การติดตามผล (Follow Up)  การติดตามผลเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบเพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงาน
ตรวจสอบวาผูรับการตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม และ
ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยังเมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ผูบรหิารระดับสูงแลว ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารฯไดสั่งการหรือไมประการใดและหากสั่งการแลว
หนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารสั่งการหรือไมเพื่อใหแนใจวาขอบกพรอง
ที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมหรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไรและรายงานผลการตดิตามตอผูบริหารตอไป  
ทั้งนี้ผูบริหารที่ไดรับทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอเสนอแนะ แสดงวาผูบริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิด
ความเสียหายขึ้นในอนาคต 
                แนวทางการติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ 
                ๑. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตาม 
ผลพรอมทั้งจัดงบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในเพื่อใหการติดตามผลทําไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
                ๒. ควรกําหนดตารางเวลาที่ใชในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปกอนไวใน 
แผนการตรวจสอบในปปจจุบันการกําหนดตารางเวลาที่ใชในการติดตามผลควรหารือกับหัวหนาหนวยงานที่รบั 
การตรวจสอบหรือผูท่ีเกี่ยวของเพื่อความรวมมือและอานวยความสะดวกในการติดตามผล 
                ๓. ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหติดตามผลตองไมมีสวนเก่ียวของในการรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานนั้นๆเพ่ือใหมีมุมมองใหมๆและสามารถประเมินการปรับปรุงแกไขวาเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริง 
                ๔. ผูตรวจสอบภายในควรติดตามความคบืหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออนและขอบกพรองจาก 
หนวยงานเปนระยะๆหากมีปญหาผูตรวจสอบภายในควรเขาไปพิจารณาใหคําแนะนําเพื่อใหสามารถดําเนินการ 
ตอไปได 
                ๕. ผูตรวจสอบภายในควรเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจในการแนะนํา 
วิธีการแกไขปญหาจุดออนและขอบกพรองตางๆและกําหนดมาตรการปองกันความผิดพลาดและขอบกพรองที่จะ 
เกิดขึ้นในอนาคต 
                ๖. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผลและเวลาในการดาํเนินงานของฝายบริหารหรือ 
ผูที่เก่ียวของตอการสั่งการหรือตอการแกไขปรับปรุงขอบกพรองหรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไข 
ปญหาตางๆในการปฏิบัติงาน 
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                                     แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
การวางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
                                         -แผนการตรวจสอบระยะยาว 
                                         -แผนการตรวจสอบประจําป 
 
 
 
 
การปฏิบัติงาน 

  ตรวจสอบ 
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                                    -การรวบรวมกระดาษทําการ 

                                           -การสรุปผลการตรวจสอบ 

 
การจัดทํารายงาน 

และการติดตาม 
                                            -การจดัทาํรายงาน 

                                           -รูปแบบการรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             สํารวจขอมูลเบ้ืองตน 

 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน   
 

               การประเมินความเสียง 

               การวางแผนตรวจสอบ 

             การวางแผนปฏิบัติงาน 

           กอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 

           ระหว่างปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

        การรายงานผลการปฏิบติังาน 

        การสาํรวจขอ้มลูเบืองตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    กระดาษทําการ 
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                  เทคนิคการตรวจสอบ  ( Audit Technique) 
                   เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit Technique) หมายถึงวิธีการตรวจสอบท่ีดีที่ผูตรวจสอบควร 
นํามาใชในการรวบรวมขอมูลหลักฐานตางๆ เพื่อใหไดหลักฐานที่ดีและเสียคาใชจายนอยที่สุดเปนท่ียอมรบัของ 
ผูปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบที่กําหนด ดังน้ันผูตรวจสอบจะตองมี 
ความรู ความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ และเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแตละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแตละเทคนิคมีความยากงายตางกัน และใหไดมาซึ่ง 
หลักฐานความเชื่อถือไมเทากันเม่ือใชกับบุคคลหรือสถานการณตางกัน นอกจากนี้แตละเทคนิคการตรวจสอบก็มี 
ขอจํากัดในการนําไปใช ทาํใหในบางครั้งผูตรวจสอบอาจใชเทคนิคการตรวจสอบหลายอยางมาประกอบกัน เพื่อให 
ไดมาซึ่งหลักฐานท่ีเพียงพอที่ผูตรวจสอบจะเสนอความเห็นและขอเสนอแนะไวในรายงานผลการปฏิบัติงาน เทคนิค 
ที่ใชในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้ 
                   ๑. การสุมตัวอยาง  เปนการเลือกขอมูลแตเพียงบางสวนซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลทั้งหมด
เพื่อมาตรวจสอบ การสุมตัวอยางตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบโดยคํานึงถึงวาขอมูลท้ังหมด 
มีโอกาสไดรับการเลือกเทาๆกันผลที่ไดรับจึงแสดงสถานภาพที่เปนจริงหรือใกลเคียงความจริงหรือใกลเคยีงความจริง
มากที่สุดซึ่งในปจจุบันนิยมใชกันอยู ๔ วิธีคือ 
                       ๑.๑ วิธี Random Sampling เปนการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลทั้งหมดโดยใหแตละ 
หนวยงานของขอมูลมีโอกาสที่จะไดรับเลือกเทาเทียมกันและเปนไปอยางยุติธรรมเชนการจับสลาก เปนตน 
                       ๑.๒ วิธSีystematic Sampling เปนการเลือกตัวอยางโดยการกําหนดระยะหรือชวงตอนของ 
ตัวอยางที่จะเลือกไวดวยวิธีแบงไวเทาๆกันเชนเลือกตัวอยางใบสําคัญ ๑ ฉบับจากใบสําคญัทุกๆ ๑๕ ฉบับเปนตน 
ความหางของระยะหรือชวงตอนขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลและจํานวนตัวอยางท่ีตองการ ขอมูลที่นํามาเลือกตัวอยาง 
ดวยวิธีนี้ตองมีคุณสมบัติเหมือนกันและมีการจัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวนผูตรวจสอบตอง 
ระวังในการกําหนดระยะของตัวอยางวาตองไมเปนผลใหขอมูลท้ังหมดถูกเลือกหรือมิไดรับการเลือกเลย 
                      ๑.๓ วิธีการแบงขอมูลออกเปนกลุม 
                         ๑.๓.๑ Stratified Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีลักษณะแตกตางกันโดยมี 
วิธีดําเนินการเปน ๒ ขั้นตอนคือ 
                           ๑) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยการรวมขอมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไวในกลุมเดียวกัน 
                           ๒) สุมเลือกตัวอยางจากแตละกลุมเหลานั้นอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีการสุมตัวอยางอาจ 
แตกตางกันไปในแตละกลุมเพื่อใหไดตัวอยางที่ดีมีความถูกตองและเชื่อถือไดวิธีนี้เหมาะสําหรับการตรวจสอบพัสดุ 
ครุภัณฑที่มีปริมาณมากและสถานที่เก็บมีหลายแหงซึ่งทําใหขอมูลมีโอกาสไดรับการสุมตรวจสอบเทาเทยีมกัน 
                         ๑.๓.๒ Cluster Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน 
โดยมีวิธีดําเนินการเปน ๒ ขั้นตอนคือ 
                            ๑) แบงขอมูลออกเปนกลุม โดยกําหนดจานวนเทากันซึ่งถือตําแหนงที่ตั้งหรือการเก็บ 
รวบรวมรายการเปนเกณฑสําหรับการกําหนดจานวนกลุมและจํานวนรายการในแตละกลุมขึ้นอยูกับลักษณะและ 
ปริมาณของขอมูลที่มีอยูทั้งหมด 
                            ๒) สุมเลือกกลุมตางๆที่แบงไวมาเปนตัวอยาง กลาวคือเลือกทั้งกลุมมาเปนตัวอยาง 
ในการสุมเลือกตัวอยางนี้ซึ่งจะเปนจานวนมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับลักษณะและขนาดของขอมูล 
                       ๑.๔ วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลท่ีขึ้นอยูกับการ 
ตัดสินใจของผูตรวจสอบวาจะพิจารณาเลือกสุมตัวอยางใดบางโดยตัวอยางที่สุมเลือกนั้นควรเปนสิ่งของท่ีมี 
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนยายหรือหยิบฉวยไดและอาจกอใหเกิดการทุจริตไดดวย 
 
                                                                                                   /-๑๖- ๒. การตรวจนับ... 



                                                            -๑๖- 
 
                  ๒. การตรวจนบั 
                     เปนการพิสจูนจํานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับวามีอยูครบถวนตามท่ีบันทึกไวหรือไม สภาพ 
ของสิ่งของน้ันเปนอยางไรอยูในสภาพชารุดเสียหายหรือไม มีการเก็บรักษาไวอยางไร โดยปกติการตรวจนับนี้จะใช 
การตรวจสอบเงินสดวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ เปนตน 
                  ๓. การยืนยันยอด 
                     เปนการขอใหบุคคลที่ไมใชผูรับตรวจ ซึ่งทราบเรื่องเก่ียวกับหลักฐานตางๆใหการยืนยันเปนลาย 
ลักษณอักษรมายังผูตรวจสอบ โดยตรงการยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอยางถูกตองจะถือเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดมากที่สุด 
เนื่องจากบุคคลดังกลาวไมจาํเปนตองปดบังขอเท็จจริง เทคนิคนี้สวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือ 
สินทรัพย ซึ่งอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน เชนลูกหนี้เงนิยืมเงินฝากคลังเปนตน การใชวิธีการตรวจสอบนี้ 
ผูตรวจสอบตองควบคุมและตรวจทานการยืนยันยอดรวมท้ังการจัดสงใหผูรบันั้นจะตองทําดวยตนเองและตองเปน 
ผูไดรับคําตอบโดยตรง 
                  ๔. การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ 
                     เปนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีซึ่งเอกสารเหลานี้พิสจูนความถูกตองของ 
รายการที่ลงไวในสมุดบัญชีได วิธีการตรวจนี้เรียกวา “ Vouching” ทั้งน้ีผูตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดย 
ระมัดระวังวา 
                   - เปนเอกสารจริงไมใชเอกสารปลอมหรือผานการแกไข 
                   - มีการบันทึกรายการโดยถูกตองครบถวน 
                   - มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
                  ๕. การคํานวณ 
                     เปนการพิสจูนความถูกตองของตัวเลขซึ่งถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดมากผูตรวจสอบควรทําการ
ทดสอบตัวเลขทุกครั้งเพื่อใหแนใจวายอดที่แสดงเปนยอดท่ีถูกตอง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลขดวย 
เครื่องคดิไวผูตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เน่ืองจากผูรูจักใชเครื่องบวกเลขอาจใชเทคนิคพลิกแพลงทําให 
ยอดรวมที่แสดงไวในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเปนจริง 
                  ๖. การตรวจสอบการผานรายการ 
                     เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการผานรายการจากสมุดบันทึกรายการข้ันตนไป 
ยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลายวิธีการตรวจนี้เรียกวา “Posting” ซึ่งเปนวิธีการตรวจที่สําคัญมากอีกวิธีหนึ่ง 
                  ๗. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน 
                     เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอยและทะเบียนสัมพันธกับบัญชีคุมหรือไม 
                  ๘. การตรวจหารายการผิดปกติ 
                     เปนการตรวจรายการในสมุดบัญชีตางๆหรือแหลงขอมูลอื่นๆวามีรายการที่ผิดปกติหรือไม ซึ่งอาจ 
ทําใหพบขอผิดพลาดที่สําคัญได ทั้งนี้ตองอาศัยความรูความชํานาญและประสบการณของผูตรวจสอบเปนสําคัญ 
                  ๙. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล 
                     เปนการตรวจสอบรายการที่เก่ียวของสัมพันธกัน เนื่องจากขอมูลของรายการหนึ่งๆอาจมี 
ความสัมพันธกับรายการอื่นๆ 
                 ๑๐. การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
                      เปนการศกึษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตางๆวาเปนไป 
ตามที่คาดหมายหรือเปนไปตามควรหรือไม อันจะชวยใหเห็นวาตองใชวิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรืออาจลด 
ขอบเขตการตรวจสอบลงได 
 
                                                                                                    /-๑๗- ๑๑. การสอบถาม... 



                                                                   -๑๗- 
 
                ๑๑. การสอบถาม 
                      เปนการสอบถามผูที่เก่ียวของเพื่อใหไดขอเท็จจริงตางๆ การสอบถามอาจทําไดทั้งเปนลายลักษณ 
อักษร หรือดวยวาจาการสอบถามเปนลายลักษณอักษรอาจใชแบบสอบถามและกําหนดคําถามเพื่อใหไดคําตอบวา 
“ใช” หรือ “ไมใช” หรืออาจเปนคําถามที่กระตุนใหผูตอบใชความคิดของตนเองก็ไดข้ึนอยูวาผูตรวจสอบตองการ 
คําตอบในลักษณะใด ทั้งนี้คําถามที่ใชควรมีลักษณะตอเน่ืองกันการสอบถามดวยวาจาตองอาศัยศิลปะอยางมากในการ
ที่จะสอบถามใหไดขอเท็จจริง โดยไมทําใหผูรับตรวจอารมณเสียหรือมีปฏิกิริยาตอตานหรือปดบังขอเท็จจริงบาง
ประการและถาผูตรวจสอบสามารถเขาใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผูรับตรวจมีตอตนและสามารถเปลี่ยนแปลงทาที
ของผูรับตรวจที่มีตอตนใหเปนไปในทางที่ดีไดก็ยอมทําใหไดทราบขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆตามที่ตองการไดอยาง
ถูกตอง 
                ๑๒. การสังเกตการณ 
                     เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งที่ตองการทราบอยางระมัดระวังโดยใชความรูความสามารถที่มี 
อยูรวมถึงการใชวิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ไดเห็นแลวบันทกึเหตุการณตางๆไว ดังนั้นผูตรวจสอบท่ีมีประสบการณที่
กวางขวางยอมไดประโยชนจากการสังเกตการณไดอยางมากและลึกซึ้งกวาผูที่ประสบการณนอย ผลที่ไดจากการ
สังเกตการณเปนเพียงขอมูลที่ผูตรวจสอบไดประสบมาจากการปฏิบัติงานจริงในชวงระยะเวลาที่ทําการสังเกตการณ
เทานั้น ถาจะใหความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเปนสวนรวมผูตรวจสอบจะตองหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน
เพื่อใหหนวยรับตรวจยอมรับขอสังเกตและยินยอมที่จะแกไขตามขอสังเกตของผูตรวจสอบ 
                 ๑๓. การตรวจทาน (Verification) 
                       เปนการยืนยันความจริงความถูกตองความแมนยํา ความสมเหตุสมผลหรือความนาเชื่อถือของสิ่ง 
ใดสิ่งหนึ่งโดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู เชน ขอเท็จจริงปรากฏวาไดจายเงินใหเจาหนี้แลว 
๑๐,๐๐๐ บาท หลักฐานที่นํามาตรวจทานคือตนขั้วเช็คท่ีระบุเลขท่ีเช็ควันที่ชื่อเขาหนี้รายการท่ีจายจาํนวนเงิน 
และการลงนามของผูถืออํานาจสั่งจายตลอดจนใบเสร็จรับเงนิท่ีไดรับจากเจาหนี้ซึ่งควรมีรายละเอียดเชนเดียวกับ 
ตนขั้วเช็ค เปนตน 
                  ๑๔. การสบืสวน 
                       เปนเทคนิคที่ผูตรวจจะใชในกรณทีี่ไมสามารถคนพบขอเท็จจริงซึ่งคาดวามีอยูหรือควรจะเปน 
ดังน้ัน ผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอนแตในบางกรณีผูตรวจสอบไม 
สามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนตางๆไดทุกขั้นตอนก็ยังอนุมานหรือใหความเห็นเพ่ิมเติมลงไปในสวนท่ีขาด 
                   ๑๕. การประเมินผล 
                      เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับผลการปฏิบัติงานจริงวาเกิดผลตาง 
หรือไม ถาเกิดผลตางผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอหรือวาเนื่องจากสาเหตุ 
อ่ืนเมื่อทราบวาสาเหตุที่แทจริงแลวผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยูนอกเหนือการ 
ควบคุมของวิญูชนหรือไม หากมิใชควรเสนอขอคดิเห็นเพื่อการปรับปรงุแกไขตอไป ผูตรวจสอบตองใชวิจารณญาณ
ตัดสินวาขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทยีบและผานการประเมินผลมาแลวนั้นเพียงพอหรือไม ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการ
ทดสอบเพียงใดเพื่อใหสามารถนํามาวิเคราะหประเมินผลได ทั้งน้ีผูตรวจสอบตองประเมินถึงคาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
การเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกลาวเม่ือเทียบกับผลที่ไดรับกับคาใชจายที่ประหยัดได 
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