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บทท่ี 1 
หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 

 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคญัของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของการดำเนนิงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทัง้นีป้ัจจัยสำคญัประการหนึ่งที่จะทำให้
งานตรวจสอบภายในประสบความสำเร็จคือผูบ้ริหารสามารถนำผลผลติของงานตรวจสอบภายในไป
ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพชว่ยให้เกดิมลูค่าและความสำเร็จแก่องคก์ร ฉะนั้นเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดดังกลา่ว ผู้รบัผิดชอบการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน อนัได้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรือ
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายในจึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกบั
การตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลกัการ และวิธกีารตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัตงิานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทัว่ไป ทั้งจากหลกัการสากลและตามที่กำหนดโดยหน่วยงาน
กลางที่เกี่ยวขอ้งของทางราชการ เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิหน้าทีด่ังกลา่วสามารถเลือกใช ้เทคนิคแนวทางการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร 
 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชือ่มั่นและใหค้ำปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเปน็อิสระ ซึ่งจดัให้มีขึน้เพ่ือเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานของรัฐใหด้ี
ขึ้น และจะชว่ยให้หน่วยงานของรฐับรรลุถงึเปา้หมายและวตัถุประสงค์ที่กำหนดไวด้ว้ยการประเมนิ 
และปรับปรุงประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเปน็
ระบบ  
 
ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายในเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด บทบาทที่สำคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุน ส่งเสริมให้การ
ปฏบิัติงานทุกระดับของหน่วยงานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่บรรลุตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กำกับดูแลที่ดี      (Good Governace) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 ดังนัน้ งานตรวจสอบภายในจึงมีส่วนผลักดันใหเ้กดิความสำเร็จในองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่
หลายประการ ดังนี ้
 -ส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 -ส่งเสรมิให้การปฏิบตัิงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล 
 -ส่งเสรมิให้การบริหารทรัพยากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เปน็ไปอย่างคุม้ค่า และ
ก่อให้เกดิประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 
 -เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 1.หนว่ยตรวจสอบภายในขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถปฏิบตัิงานเปน็ไปตาม
หลักเกณฑป์ฏิบัตกิารตรวจสอบภายในสำหรับหนว่ยงานของรัฐ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สำหรบัหน่วยงานของรฐั 
 2.หนว่ยตรวจสอบภายในขององคไ์ดร้ับความน่าเชื่อถือและยอมรับของผูบ้ริหาร ผูร้บัตรวจ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3.ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถสร้างความคุ้มค่า และปรับปรุง
การปฏิบตัิงานของหนว่ยงานให้ดขีึ้น เปน็เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอรปัซัน่ 
 4.สร้างความเข้มแข็งใหก้ับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการกำกับดแูล การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคมุที่ด ีและมีกรบัวนการบริหารจัดการด้านการเงนิ การคลังที่มปีระสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง
ในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรด้วย
การปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
 ขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้ งการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
 1.ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 2.สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 
 3.สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงาน และการเงินการคลัง 
 4.ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 5.วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
 
ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 ลักษณะการดำเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกันทำให้ต้องใช้วิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า งานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ใน 
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องค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของการบริหารงานระบบการควบคุมภายใน
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติ
ตามระเบียบ คำสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการ
บริหารของผู้บริหารในองค์กรจากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ ทำรายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบหรือแตล่ะกิจกรรมจะมีความสำคัญ
ในการกำหนดวิธีการตรวจสอบและสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไป 
6 ประเภทดังนี้ 
 1.การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
 2.การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 
 3.การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
 4.การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด(Compliance Auditing) 
 5.การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
 6.การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
 
ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 1.สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายในและการสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับ
จากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพและคุณค่าของบริการที่ผู้
ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อที ่จะ
สามารถปฏิบัติงานได้ ขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ
พิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 การกำหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
อิสระในการตรวจสอบ และทำให้สามารถเข้าถึงเอกสารหลักฐานและทรัพยากรต่างๆรวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 
 2.ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีสาวนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์
ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็น
อิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้นจึ งมิควรเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื ่อให้ผู้
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหาร 
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หน่วยงานในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการ
เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐนั้น ได้กำหนดให้มีความ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for The Professional Practice of Internal 
Auditing) อันจะทำให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริหารและมีผู้เกี่ยวข้อง 
 โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 
 1.มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
    1) การกำหนดถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
    หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ
งานตรวจสอบภายใน 

2) การกำหนดถึงความอิสระและความเท่ียงธรรม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเที่ยงธรรม 
 
3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระทำด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
4) การประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 

โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
2.มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  โดยกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบ

ภายในอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับหน่วยงานของรัฐ 

2) ลักษณะการตรวจสอบภายใน  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง 

กระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการที่เป็น
ระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในจะมีความน่าเชื่อถือ
และเพ่ิมคุณค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ 
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ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซ้ึง รวมทั้งได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วย 

3) การวางแผนการปฏิบัติงาน  
ผู ้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามที ่ได้ร ับมอบหมาย รวมทั ้งก ำหนด

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากรโดยแผนปฏิบัติการต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

4) การปฏิบัติงาน 
ผู ้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมู ลให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ดี
ยิ่งขึ้น 

5) การรายงานผลการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที  ซึ่ง

หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย ความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 

6) การติดตามผล 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องกำหนดและรักษาระบบติดตามการปฏิบัต ิงานตาม

ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
7) การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที ่ฝ่ายบริหาร

ยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ที่ระดับของหน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติต่อไป 
 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
 เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทัง้การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
  ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1)ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ และ
ทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

2)ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู ้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่ 
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อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ โดยอิงหลักวิชาการตามที่ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กำหนด 

3)การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจภายในจะเคารพในคุณค่า และสิทธิในเจ้าของ
ข้อมูลที่ได้ทราบการจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ยกเว้น กรณีพันธะในแง่ของงานอาชีพ
และเก่ียวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายเท่านั้น 

4)ความสามารถในหน้าที ่ (Competency) ผู ้ตรวจสอบภายในจะนำความรู ้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นขั ้นตอน เพื ่อให้ผู้
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมั่นใจ และได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ขั้นาตอน
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญประกอบด้วย 
 1.การวางแผนการตรวจสอบ 
 2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3.การจัดทำรายงานและติดตามผล 
   1.การวางแผนการตรวจสอบ 
      การวางแผนเป็นการคิดคาดการณ์ล่วงโดยใช้ความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเรียงลำดับงาน
(เรื่อง)ใดที่จะดำเนินการตรวจสอบก่อนหรือหลัง รวมถึงการคำนึงถึงการทรัพยากร บุคลากร และเครื่องมือ
ใดในการตรวจสอบ การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีก่ำหนด 
 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 

1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ

ขึ้นโดยทำไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละ
เรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้ งานตรวจสอบดำเนินไปอย่างราบรื่น ทัน
ตามกำหนดเวลา 

1.2 แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)   
เมื ่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมอบหมายให้ผู ้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบที่ วางไว้โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะนั้น
แผนการปฏิบัติงานจึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานที่ผู ้ตรวจสอบภายในซึ ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
ตรวจสอบได้จัดทำขึ้นล่วงหน้าว่าตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด  ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการา
ตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐานเพ่ือ

วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ปฏิบัติขององค์กรรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ต่อผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 

2.2 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      หลังจากจัดทำแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำตารางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรมและทำความตกลงกับ 
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หน่วยรับตรวจในเรื ่องความพร้อม ขอบเขตของการตรวจสอบ กำหนดวันและระยะเวลาที ่ใช้ในการ
ตรวจสอบ 

2.2 ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบระหว่างทีม

ตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมอธิบายวัตถุประสงค์ 
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนที่ควร
ดำเนินการดังนี้ 

  2.2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ(กรณีที่องค์กรมีผู้ตรวจสอบภายในมากกว่า 1 คน)  
หัวหน้าทีตรวจใสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัดความรู้ ความชำนาญ 
รวมทั้งควรเลือกงานที่พัฒนาความชำนาญและประสวบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน ไม่กระทบต่อ
ความเป็นอิสระด้วย 

  2.2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 

     (1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นทางการด้วยวาจา 

(2) การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงานเพื ่อหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั ้นๆ ว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

(3) การทำการตรวจสอบ สอบทานทดสอบรายการเอกสารและสินทรัพย์ ทั้งนี้รวมถึง
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

(4) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
(5) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น

ตัวเลข  
2.2.3 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
         หัวหน้าทีมงานตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีมอย่าง

ละเอียดสม่ำเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการตรวจสอบและขอบเขตของการ
ตรวจสอบที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่
กำหนดไว้ 

2.2.4 การนำแผนปฏิบัติการตรวจสอบมาใช้ 
         ผู ้ตรวจสอบภายในต้องนำแผนการปฏิบัติงานที่จัดทำไว้ล่วงหน้านำมาใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษทำการซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบต้อง
ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 

2.2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ 
         หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไปโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง 
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2.2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ (กรณีที่องค์กรมีผู้ตรวจสอบภายในมากกว่า 1 คน) 
         การประชุมปิดงานตรวจสอบจะกระทำเป็นขั ้นตอนสุดท้าย เมื ่อหัวหน้าทีม

ตรวจสอบได้จัดทำสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบหรือเมื่อจัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่มีอำนาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
หรือผลสรุปจากที่ประชุมเรื่องต่างๆ ที่นำเข้ามาเป็นวาระการประชุมดังนี้ 

(1) สรุปการตรวจสอบ 
(2) ทำความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย 
(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 
(4) แจ้งกำหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(5) ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ 

 
2.3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
      หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้วหัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบ

ทานให้แน่ใจว่า ทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่
กำหนดไว้ นอกจากนี้หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษทำการเอกสารหลักฐานที่รวบรวมไว้จาก
การตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบสอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู ้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ ที ่กำหนดไว้
ปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบประกอบด้วย 

2.3.1 การรวบรวมหลักฐาน 
         หล ักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถ ึง เอกสาร ข ้อม ูล หรือ

ข้อเท็จจริงต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการรวบรวมข้ึนระหว่างทำการ
ตรวจสอบ รวมถึงหลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อ
ตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจตรวจพบมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของ
หลักฐานการตรวจสอบควรประกอบด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ  คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความ
เช ื ่อถ ือได ้และจ ัดหามาได ้ (Competency) ความเก ี ่ยวข ้อง(Relevancy)  และความม ีประโยชน์  
(Usefulness) 

2.3.2 การรวบรวมกระดาษทำการ (Working Papers Preparation) 
         กระดาทำการ(Working Papers) ค อ เอกสารที่ผู ้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นใน

ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อบันทึกรายละเอียดการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ใน
การตรวจพบขอบเขต เป็นแนวทางในรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทำการอาจทำได้หลายรูปแบบ คือ 
1.การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบเป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบเป็น

ส่วนๆ โดยระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ 
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2.สรุปแบบสถิติเป็นการสรุปแบบใช้สถิติในการรายงานผลที่ได้รับจากการทดสอบ รายงาน

การสรุปควรจัดทำเป็นขั้นๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยมกล่าวคือข้อมูลส่วนยอดจะมีรายละเอีย ดน้อย
ลดหลั่นกันลงไปตามรายลำดับ 

3.สรุปผลการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในหน่วยรับตรวจ       
ผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นด้วยและสิ่งที่ไม่เห็นด้วยพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและ
ระบุวันที่เวลาที่มีการประชุม 

4.การสรุปแนวทางการตรวจสอบเป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ
ภายในตามข้ันตอนของแนวทางการตรวจสอบ 

5.การสรุปข้อบกพร่องเป็นส่วนสำคัญท่ีสุดส่วนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนหรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่ตรวจพบ 

 
3.การจัดทำรายงานและติดตามผล 

3.1 การจัดทำรายงาน 
      การจัดทำรายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต

วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ 
และการควบคุมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้บริหารควรทราบพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือเสนอผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบจะต้องเอาใจใส่เป็น
พิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของ
รายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องทีสาระสำคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ หรือข้อแนะนำเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ 

3.2 การติดตามผล (Follow Up)  
      การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่า

เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญยิ่งกว่าการตรวจสอบเพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจใสอบว่า ผู้รับ
การตรวจและผู ้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และ
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่า ผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ อย่างไร 
และหากสั่งการแล้วหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้ บริหารสั่งการ
หรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และ
รายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารที่ได้รับททราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาวะความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต 

แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณากำหดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตาม

ผล พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจใสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.ควรกำหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานของปีก่อนไว้ใน

แผนการตรวจสอบภายในปีปัจจุบัน การกำหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลควรหารือกับหัวหน้า
หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการติดตามผล 

3.ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้มีมุมมองใหม่ๆ และสามรถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงหรือไม ่

4.ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องจาก
หน่วยงานเป็นระยะๆ หากปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้คำแนะนำเพ่ือสามารถดำเนินการ
ต่อไปได ้

5.ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยตรวจสอบภายใน การ
แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ และกำหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาดและ
ข้อบกพร่องที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

6.ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผลและเวลาในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการปรับปรุงข้อบกพร่องหรืออาจประเมินจากแผนหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
ต่างๆในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
เทคนิคการตรวจสอบ 
(Audit Technique) 

  
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบควรนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล

หลักฐานต่างๆเพื่อให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมทรับของผู้ปฏิบัติงานโดยการ
ตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กำหนด ดังนั้นผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าในวิธีการตรวจสอบแบบต่างๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบใน
แต่ละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่ายต่างกัน และให้ได้มาซึ่งหลักฐาน 
ความเชื่อถือไม่เท่ากัน เมื่อใช้บุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้แต่ละเทคนิคการตรวจสอบก็มี
ข้อจำกัดในการนำไปใช้ ทำให้บางครั้งผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบหลายอย่างมาประกอบกัน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้ 
 1.การสุ่มตัวอย่าง 
    เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วนซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพ่ือมาตรวจสอบ 
การสุ่มตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยคำนึงถึงว่าข้อมูลทั้งหมด มีโอกาส
ได้รับการเลือกเท่าๆ กัน ผลที่ได้รับจึงแสดงสถานภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ซึ่งใน
ปัจจุบันนิยมใช้กัน 4 วิธีคือ 

1.1 วิธี Random Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างจำนวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด โดยให้แต่ละ
หน่วยงานของข้อมูลมีโอกาสที่จะได้เลือกเท่าเทียมกัน และเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจับสลาก เป็นต้น 

1.2 วิธี Systematic Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการกำหนดระยะหรือช่วงตอนของ
ตัวอย่างที่จะเลือกไว้ด้วยวิธีแบ่งไว้เท่าๆ กัน เช่นเลือกตัวอย่างใบสำคัญ 1 ฉบับ จากใบสำคัญทุกๆ 15 ฉบับ
เป็นต้น ความห่างของระยะหรือช่วงตอนขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลและจำนวนตัวอย่างที่ต้องการ ข้อมูลที่นำมา
เลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี ้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันและมีการจัดเรียงของลำดับข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ผู้ตรวจสอบต้องระวังในการกำหนดระยะของตัวอย่างว่า ต้องไม่เป็นผลให้ข้อมูลทั้งหมดถูกเลือก
หรือมิได้รับการเลือกเลย 

1.3 วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
1.3.1 Stratified Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยมี

วิธีดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 1) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยการรวมข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
 2) สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอาจแตกต่าง

กันไปในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ วิธีนี้เหมาะสำหรับตรวจสอบพัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่มีปริมาณมาก และสถานที่เก็บมีหลายแห่งซึ่งทำให้ข้อมูลมีโอกาสได้รับการสุ่มตรวจเท่าเทียมกัน 

1.3.2 Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันโดยมี
การดำเนินการ เป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 1) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม โดยกำหนดจำนวนเท่ากันซึ่งถือตำแหน่งที่ตั ้งหรือการเก็บ 
รวบรวมรายการเป็นเกณฑ์สำหรับการกำหนดจำนวนกลุ ่มและจำนวนรายการในแต่ละกลุ ่มขึ้นอยู ่กับ
ลักษณะและปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 
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 2) สุ่มเลือกสุ่มต่างๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือเลือกทั้งกลุ่มมาเป็นตัวอย่างในการ

สุ่มเลือกตัวอย่างนี้ซึ่งจะเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของข้อมูล 
1.4 วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

ของผู ้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ ่มตัวอย่างใดบ้างโดยตัวอย่างที ่สุ ่มเลื อกนั ้นควรเป็นสิ่งของที ่มี
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย 

2.การตรวจนับ 
    เป็นการพิสูจน์จำนวนและสภาพขอสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่ สภาพ

ของสิ่งของนั้นเป็นอย่างไร อยู่ในสภาพชำรุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาไว้อย่างไร โดยปกติการตรวจนับ
นี้ จะใช้ในการตรวจสนอบ เงินสด วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น 

3.การยันยอด  
   เป็นการขอใช้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับตรวจ ซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆ ให้การยืนยันเป็นลาย

ลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องจะถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้มากที่สุด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริ ง  เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยัน
ยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในการครอบครองของบุคคลอ่ืน  เช่น ลูกหนี้เงินยืมฝากคลังเป็นต้น 
การใช้วิธีการตรวจสอบนี้ผู้ตรวจสอบต้องควบคุมและตรวจทานการยืนยันยอด รวมทั้งการจัดส่งให้ผู้รับนั้น
จะต้องทำด้วยตนเอง และต้องเป็นผู้ได้รับคำตอบโดยตรง 

4.การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ 
   เป็นการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งเอกสารเหล่านี้พิสูจน์ความถูกต้องของรายการ

ที่ลงไว้ในสมุดบัญชีได้ วิธีการตรวจสอบนี้ เรียกว่า “Vouching” ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดย
ระมัดระวังว่า 

  -เป็นเอกสารจริงไม่ใช่เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข 
  -มีการบันทึกรายการโดยถูกต้องครบถ้วน 
  -มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
5.การคำนวณ  
   เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ชื่อถือได้มาก ผู้ตรวจสอบควรทำการ

ทดสอบตัวเลขทุกครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่ถูกต้อง กรณีท่ีมีการบวกเลขโดยมรกระดาษบวก
เลขด้วยเครื่องคิดเลข ผู้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง  

6.การตรวจสอบการผ่านรายการ 
  เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการจากสมุด

บันทึกรายการขั้นต้นไปสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจสอบนี้เรียกว่า “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการ
ตรวจที่สำคัญมากอีกวิธีหนึ่ง 

7.การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
   เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชีคุม

หรือไม ่
 
 



14 
 

8.การตรวจหารายการผิดปกติ 
   เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่างๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ว่ามีรายการที่ผิดปกติหรือไม่ซึ่ง

อาจทำให้พบข้อผิดพลาดที่สำคัญได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
เป็นสำคัญ 

9.การตรวจสอบความสัมพันธ์ข้องข้อมูล 
   เป็นการตรวจสอบรายการที ่เกี ่ยวข้องสัมพันธ์กัน เนื ่องจากข้อมูลรายการหนึ ่งๆ อาจมี

ความสัมพันธ์กับรายการอ่ืนๆ 
10.การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
     เป็นการปรึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์แลtความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ ว่าเป็นไป

ตามที่คาดหมายหรือเป็นไปตามสมควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีกาตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรือ
อาจลดขอบเขตการตรวจสอบได้ 

11.การมสอบถาม 
     เป็นการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่างๆ การสอบถามอาจทำได้ทั้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา 
    การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรอาจใช้แบบสอบถามและกำหนดคำถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า 

“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรืออาจเป็นคำถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ขึ้นอยู่ว้าผู้ตรวจสอบ
ต้องการคำตอบในลักษณะใด ทั้งนี้คำถามท่ีใช้ควรมีลักษณะต่อเนื่องกัน 

    การสอบถามด้วยวาจะต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงโดยไม่ทำ
ให้ผู้รับตรวจอารมณ์เสียหรือมีปฏิกิริยาต่อต้านหรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการและถ้าผู้ตรวจสอบสามารถ
เข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผู้รับตรวจมีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของผู้รับตรวจที่มีต่อตนให้
เป็นไปในทางที่ดีได้ ย่อมทำให้ได้ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ตามท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง 

12.การสังเกตการณ์ 
     เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวังโดยใช้ความรู้ ความสามรถที่

มีอยู่รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็นแล้วบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ 
    ดังนั้นผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้อย่าง

มาก และลึกซึ่งกว่าผู้ที ่ประสบการณ์น้อย ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้
ประสบจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาที ่ทำการสังเกตการณ์เท่านั ้น ถ้าให้ความเห็นเกี ่ยวกับการ
ตรวจสอบนั้นเป็นส่วนรวม ผู้ตรวจสอบจะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยันเพ่ือให้หน่วยรับตรวจ ย อ ม รั บ
ข้อสังเกตและยินยอมท่ีจะแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 

13.การตรวจทาน (Verification)  
     เป็นการยืนยันความจริงความถูกต้องความแม่นยำ ความสมเหตุสมผลหรือความน่าเชื่อถือของ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฎอยู่  เช่น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้จ่ายเงิน
ให้กับเจ้าหนี้แล้ว 500,000  บาท หลักฐานที่นำมาตรวจคือ ต้นขั้วเช็คท่ีระบุเลขที่เช็ค วันที่  ชื่อเจ้าหนี้ 
รายการที่จ่าย จำนวนเงิน และการลงนามของผู้ถืออำนาจการสั่งจ่าย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก
เจ้าหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับต้นข้ัวเช็คเป็นต้น 
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14.การสืบสวน 
     เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจสอบจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริงซึ่งคาดว่ามีอยู่หรือควรจะ

เป็น ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอนแต่ในบางกรณีผู้
ตรวจสอบไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่างๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือใช้ความเห็นเพ่ิมเติม
ลงในส่วนที่ขาด  

15.การประเมินผล 
     เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงว่าเกิดผล

ต่างหรือไม่ ถ้าเกิดผลต่างผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่า เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอหรือว่า
เนื่องจากสาเหตุอื่นเมื่อทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วผู้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของวิญญูชนหรือไม่ หากมิใช่ควรเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

     ผู้ตรวจสอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบและผ่านการประเมินผล
มาแล้วนั้นเพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มหรือว่าลดปริมาณการทดสอบเพียงใด เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์
ประเมินผลได้ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบต้องประเมินถึงค่าความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบ
รายการดังกล่าว เมื่อเทียบกับผลที่ได้รับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบด้านการตรวจสอบระบบงานภายในเทศบาลตำบลพระบาท    
วังตวงโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 1.กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดำเนินการด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการ
กำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
 2.กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 3.จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผล
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปฏิทินแล้วแต่กรณี  

ในกรณีทีห่น่วยงานตรวจสอบภายในวงแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้
นำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 

5.ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ 
6.จัดทำและเสนอผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานขอรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

เวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับแต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  กรณีเรื่องที่
ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

 

ปลัดเทศบาล 

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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7.ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข

ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
8.ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบให้เสนอขอบเขตและ

รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินงาน และผลงานี่คาดหวังกับผู้รับจ้างรวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

9.ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
10.ประสานงานกับผู ้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรมการอื ่นที ่ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องท่ีสำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 

11.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 
 1.หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลพระบาทวังตวง  เพื ่อรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน  สรุปประเด็น  
สาระสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ  ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจและ
ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2.การรายงานตามปกติให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ
ตรวจสอบ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข ในกรณีเร่งด่วนที่อาจเกิดความ
เสียหายต่อเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  หรือเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อฝ่ายบริหารแต่ละระดับที่
เกี่ยวข้องให้รายงานด้วยวาจาก่อนในเบื้องต้น 
 3.ในกรณีที ่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีพฤติการณ์น่าเชื ่อถือว่าเป็นการทุจริต  ให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบพร้อมพยานหลักฐานให้นายกเทศมนตรีตำบลพระบาท
วังตวง ทราบทันที 
 4.ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ  สรุปประเด็นสำคัญที่พบ  ผลกระทบที่เกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้นสาเหตุและข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดวา
ระบบควบคุมภายในได้ทันเวลา 
 5.ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องให้ปฏิบัติดังนี้ 

5.1 กรณีเป็นข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
แล้วแต่เป็นเรื่องเล็กน้อย  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อให้แก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าว แล้วติดตามผลว่าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ในภายหลัง 

5.2 กรณีข้อซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้วและอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงทราบทันที  (หากกรณีดังกล่าวผู้บริหารมีส่วน 
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เกี่ยวข้องจึงดำเนินการแจ้งผู้กำกับดูแลถัดไป) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและประสานงานติดตามผลความ
คืบหน้าการดำเนินการของหน่วยรับตรวจในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 

6.หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการจัดระบบการติดตามการดำเนินการตามรายงานผล
การตรวจสอบและรายงานการติดตามผล เพื่อให้มั ่นใจว่าหัวหน้าหน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการติดตามผลต้องได้รับการสอบทานและเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยรับตรวจก่อนนำเสนอรายงาน 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
     เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 สำรวจข้อมูลเบื้องต้น  รวบรวมข้อมูล  เอกสารต่างๆ และประเมินระบบควบคุมภายใน 
จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนตรวจสอบภายใน 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอนายกเทศมนตรีตำบลพระบาทวังตวง  เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
ขันตอนที่ 4 การวางแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจสอบ โดยจัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบ  
กระดาษทำการ และข้อมูลหน่วยรับตรวจ 
ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
  -ชี้แจงหน่วยรับตรวจถึงเรื่องที่ตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบและอ่ืนๆ 
  -ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐาน และกระดาษทำการ เพ่ือสรุปผลการ
ตรวจสอบ ข้อตรวจพบ 
  -ปิดตรวจ  แจ้งข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะร่วมพิจารณากับหน่วยรับตรวจและรับฟังคำ
ชี้แจงเพ่ิมเติม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  -จัดทำรายงานผลการตรวจสอบจากหลักฐานเอกสาร กระดาษทำการ และประเด็นข้อ
ตรวจพบ และข้อเสนอแนะ เพ่ือสรุปรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับชั้น 
ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเทศมนตรีตำบลพระบาทวังตวง  เพื ่อให้ความ
เห็นชอบหรือสั่งการ 
ขั้นตอนที่ 7 แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  หากไม่มีข้อเสนอแนะ
จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจเพื่อทราบผลการตรวจสอบ  ทั้งนี้หากเรื่องที่ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในสังกัดฯ จะแจ้งให้ทราบหรือถือปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 8 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.ผู้สรุปรายงานติดตามการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจว่าดำเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยครบถ้วนหรือไม่ 
  2.เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบในแต่ละประเด็น ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  ของการ
ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละประเด็น 
3.กรณีไม่ได้รับรายงายผลการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 2 ติดตามผลและทำความเข้าใจกับ
หน่วยรับตรวจ และตกลงระยะเวลาในการส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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    4.สรุปผลการดำเนินงานการติดตามเสนอนายกเทศมนตรีพระบาทวัง
ตวงเพ่ือทราบ/พิจารณาสั่งการต่อไป 

เอกสารและการเก็บ 
 1.เอกสารหลักฐานที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น  เป็นเอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางราชการขอหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2.การนยำเอกสารหลักฐานและพัสดุที่เป็นทรัพย์สินทางราชการของหน่วยตรวจสอบภายในออก

จากสำนักงานหรือที่ทำการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในก่อน 

3.การจัดเก็บเอกสาร  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือเอกสารทั่วไป  และเอกสารตรวจสอบภายใน 
   3.1 เอกสารทั่วไปได้แก่ เอกสารที่ไม่ใช่เอกสารตรวจสอบ ให้จัดเก็บไว้ระยะเวลา 5 ปี 
   3.2เอกสารตรวจสอบภายใน ได้แก่เอกสารที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เอกสารที่

จัดทำขึ้นหรือได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้จัดเก็บในระยะเวลา  10  ปี 
 
 

 
 

  


