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บทที่ 1 

หลักการทั่วไปเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 

 
  การตรวจสอบภายในเป�นเครื่องมือที่สําคัญของฝ�ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค*กร ป+จจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให-งานตรวจสอบ
ภายในประสบความสําเร็จ คือ ผู-บริหารสามารถนําผลการตรวจสอบภายในไปใช-ในการบริหารงานได-อย3าง
มีประสิทธิภาพ ช3วยให-เกิดมูลค3าเพ่ิมและความสําเร็จแก3องค*กร ดังนั้น เพ่ือให-เกิดประโยชน*สูงสุดดังกล3าว 
ผู-ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข-าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู-ในหลักการ และ
วิธีการตรวจสอบ รวมท้ังต-องปฏิบัติงานให-เป�นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
 
ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให-หลักประกันอย3างเท่ียงธรรมและการให-คําปรึกษา
อย3างเป�นอิสระ ซ่ึงจัดให-มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค3าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค*กรให-ดีข้ึน การตรวจสอบ
ภายในช3วยให-องค*กรบรรลุถึงเป<าหมายท่ีวางไว- ด-วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย3างเป�นระบบและเป�นระเบียบ (ท่ีมา : 
The Institute of Internal Auditors : IIA) 
 
ความสําคัญและประโยชน(ของการตรวจสอบภายใน 

  การตรวจสอบภายใน  เป�นการให-บริการข-อมูลแก3ฝ�ายบริหาร และเป�นหลักประกันขององค*กร  
ในด-านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในด-าน
การเงินและการบริหารงาน เพ่ือส3งเสริมการปฏิบัติงานให-บรรลุวัตถุประสงค*และเป<าหมายขององค*กร โดย
การเสนอรายงานเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค3าขององค*กร รวมท้ัง การเป�นผู-ให-คําปรึกษากับฝ�ายบริหาร
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให-มีการใช-ทรัพยากรอย3างประหยัด
และคุ-มค3า ซ่ึงการตรวจสอบภายในมีส3วนผลักดันความสําเร็จดังกล3าว ดังนี้ 
  1. ส3งเสริมให-เกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) และความโปร3งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป<องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป�นการลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจนทําให-การดําเนินงานไม3บรรลุวัตถุประสงค* 
  2. ส3งเสริมให-เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน-าท่ีความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ทําให-องค*กรได-ข-อมูลหรือรายงานตามหน-าท่ีท่ีรับผิดชอบ และเป�นพ้ืนฐานของหลักความ
โปร3งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได- (Auditability)  
  3. ส3งเสริมให-เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness 
of Performance) ขององค*กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป�นการประเมิน วิเคราะห* เปรียบเทียบ
ข-อมูลทุกด-านในการปฏิบัติงาน จึงเป�นข-อมูลท่ีสําคัญท่ีช3วยปรับปรุงระบบงานให-สะดวก รัดกุม ลดข้ันตอน
ท่ีซํ้าซ-อนและให-เหมาะสมกับสถานการณ*ตลอดเวลา ช3วยลดเวลาและค3าใช-จ3าย เป�นสื่อกลางระหว3าง
ผู-บริหารและผู-ปฏิบัติงานในการประสานและลดป+ญหาความไม3เข-าใจในนโยบาย 
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  4. เป�นมาตรการถ3วงดุลแห3งอํานาจ (Check and Balance) ส3งเสริมให-เกิดการจัดสรร การใช-
ทรัพยากรขององค*กรเป�นไปอย3างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให-ได-ผลงานท่ีเป�นประโยชน*สูงสุด
ต3อองค*กร 
  5. ให-สัญญาณเตือนภัยล3วงหน-า (Warning Signals) ของการประพฤติชอบหรือการทุจริตใน
องค*กร ลดโอกาสความร-ายแรง และความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของ
งาน 
 
วัตถุประสงค(และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 

  วัตถุประสงค*ของการตรวจสอบภายใน  คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงใน
การทําหน-าท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต3างๆ ภายในองค*กร ด-วยการปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการวิเคราะห* ประเมิน ให-คําปรึกษา ให-ข-อมูลและข-อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู-ปฏิบัติงานทุก
ระดับขององค*กรสามารถปฏิบัติหน-าท่ีและดําเนินงานเป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับท่ีเก่ียวข-อง
อย3างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู3ในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชน*ต3อ
การตัดสินใจของผู-บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให-มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใต-ค3าใช-จ3ายท่ี
เหมาะสม 
  ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ประกอบด-วย 
  1. การสอบทานความเชื่อถือได-และความสมบูรณ*ของสารสนเทศ ด-านการบัญชี การเงิน และการ
ดําเนินงาน 
  2. การสอบทานให-เกิดความม่ันใจว3าระบบท่ีใช-เป�นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานท่ี
องค*กรกําหนดไว- และควรแสดงผลกระทบสําคัญท่ีเกิดข้ึน 
  3. การสอบทานวิธีการป<องกันดูแลทรัพย*สินว3าเหมาะสม และสามารถพิสูจน*ความมีอยู3จริงของ
ทรัพย*สินเหล3านั้นได- 
  4. การประเมินการใช-ทรัพยากรว3าเป�นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ-าหน-าท่ีระดับต3างๆ ว3าได-ผลตาม
วัตถุประสงค*และเป<าหมาย รวมถึงความคืบหน-าตามแผนงานท่ีกําหนดไว- 
  6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ขององค*กร 
 
ประเภทของการตรวจสอบภายใน   

  1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
  2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) 
  3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
  4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข-อกําหนด (Compliance Auditing) 
  5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
  6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
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  1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป�นการตรวจสอบความถูกต-องเชื่อถือได-
ของข-อมูลและตัวเลขต3างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ป<องกันทรัพย*สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต3างๆ ว3ามีเพียง
พอท่ีจะม่ันใจได-ว3าข-อมูลท่ีบันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต3างๆ ถูกต-อง และสามารถสอบ
ทานได-หรือเพียงพอท่ีจะป<องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย*สินต3างๆ ได- 
  2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เป�นการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค*กร ให-เป�นไปตามวัตถุประสงค*และเป<าหมาย หรือหลักการท่ี
กําหนด การตรวจสอบเน-นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ-มค3า โดยต-องมีผลผลิตและผลลัพธ*
เป�นไปตามวัตถุประสงค*หรือเป<าหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ต-องคํานึงถึงความเพียงพอ 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค*กร ประกอบด-วย 
      2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให-ม่ันใจได-ว3าการใช-ทรัพยากร
สําหรับแต3ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต-นทุน อันมีผลทําให-องค*กรได-รับผลประโยชน*อย3าง
คุ-มค3า 
     2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซ่ึงทํา
ให-ผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานเป�นไปตามเป<าหมายขององค*กร   
     2.3 ความคุ-มค3า (Economy) คือ มีการใช-จ3ายเงินอย3างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม3สุรุ3ยสุร3าย 
ฟุ�มเฟmอย ซ่ึงส3งผลให-องค*กรสามารถประหยัดต-นทุนหรือลดการใช-ทรัพยากรตํ่ากว3าท่ีกําหนดไว- โดยยัง
ได-รับผลผลิตตามเป<าหมาย 
  3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป�นการตรวจสอบการบริหารงานด-าน
ต3างๆ ขององค*กร ว3ามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เก่ียวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย*สิน รวมท้ังการบริหารงานด-านต3างๆ ว3าเป�นไปอย3างเหมาะสม
และสอดคล-องกับภารกิจขององค*กร รวมท้ังเป�นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับ ดูแลท่ีดี 
(Good Governance) ในเรื่องความน3าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป�นธรรม และความโปร3งใส 
  4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข-อกําหนด (Compliance Auditing) เป�นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต3างๆ ขององค*กรว3าเป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข-องท่ีกําหนดท้ังจากภายนอกและภายในองค*กร 
      การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป�นส3วนหนึ่งของ การ
ตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได- 
  5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป�นการพิสูจน*ความ
ถูกต-องและเชื่อถือได-ของระบบงานและข-อมูลท่ีได-จากการประมวลผลด-วยคอมพิวเตอร* รวมท้ัง ระบบการ
เข-าถึงข-อมูลในการปรับปรุงแก-ไขและการรักษาความปลอดภัยของข-อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป�นส3วน
หนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอร*มาใช-ในการปฏิบัติงานไม3ว3าเป�นการ
ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู-ตรวจสอบภายในจึง
จําเป�นต-องมีความรู-ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให-สามารถดําเนินการตรวจสอบได-อย3างมีประสิทธิภาพ 
      การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ-างผู-ตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร*โดยตรงมา
ดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป�นงานเทคนิคเฉพาะ ผู-ตรวจสอบภายในอาจมีความรู- ความชํานาญไม3
เพียงพอ และต-องใช-เวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู- ซ่ึงอาจทําให-เกิดความเสียหายแก3งานขององค*กรได- 
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วัตถุประสงค*ท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให-ทราบถึงความน3าเชื่อถือของ
ข-อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด-วยคอมพิวเตอร* 
  6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีได-รับมอบหมาย
จากฝ�ายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีส3อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยว3า จะมีการกระทําท่ีส3อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซ่ึงผู-ตรวจสอบภายในจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือค-นหาสาเหตุ ข-อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู-รับผิดชอบ พร-อมท้ังเสนอแนะ
มาตรการป<องกัน 
 
ความรับผิดชอบและอํานาจหน-าท่ีของผู-ตรวจสอบภายใน 

  งานตรวจสอบภายในเป�นลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหน-าท่ีในการตรวจสอบ จึงไม3สมควร
มีอํานาจในการสั่งการหรือบริหารในหน3วยงานท่ีตรวจสอบ มีความเป�นอิสระ ดังนั้นควรมีสถานภาพใน
องค*กรของผู-ตรวจสอบภายใน โดยได-รับการสนับสนุนจากผู-บริหาร ไม3ควรเข-าไปมีส3วนได-เสียกับหน3วยงาน
ท่ีจะต-องเข-าไปประเมินผล 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน เป�นการกําหนดข-อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ประกอบด-วย มาตรฐานด-านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. มาตรฐานด-านคุณสมบัติ 
      1.1 วัตถุประสงค* อํานาจหน-าท่ี และความรับผิดชอบ 
            หน3วยงานตรวจสอบภายในต-องกําหนดวัตถุประสงค* อํานาจหน-าท่ี และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย3างเป�นทางการไว-ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให-สอดคล-อง
กับภารกิจงานตรวจสอบภายใน  
           กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการท่ีกําหนดวัตถุประสงค* อํานาจหน-าท่ี 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน3วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงประกอบด-วยการกําหนด
สถานภาพของหน3วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ*ของหัวหน-าหน3วยงาน
ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน-าหน3วยงานของรัฐ การกําหนดสิทธิในการเข-าถึง
ข-อมูล บุคลากร และทรัพย*สินต3างๆ ท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดขอบเขต
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
     1.2 ความเป�นอิสระและความเท่ียงธรรม 
            ความอิสระ คือ การเป�นอิสระจากเง่ือนไขท่ีเป�นอุปสรรคต3อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให-การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน-าหน3วยงาน
ตรวจสอบภายในต-องข้ึนตรงต3อหัวหน-าหน3วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม3ถูกจํากัด
สิทธิในการเข-าถึงตามหน-าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงความเป�นอิสระเป�นสิ่งจําเป�นต3อการปฏิบัติหน-าท่ีได-อย3างมี
ประสิทธิผล ท้ังนี้ สิ่งท่ีเป�นอุปสรรคต3อความเป�นอิสระไม3ว3าจะเป�นในส3วนของบุคคลการปฏิบัติงาน หน-าท่ี
ความรับผิดชอบ และหน3วยงานต-องได-รับการจัดการ 
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           ความเท่ียงธรรม คือ ทัศนคติท่ีปราศจากความลําเอียง เพ่ือเป�นการเอ้ือให-ผู-ตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด-วยความเชื่อม่ันในผลงาน และไม3มีการลดหย3อนคุณภาพของงาน ซ่ึง
ดุลยพินิจของผู-ตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวข-องกับการตรวจสอบภายในจะไม3อยู3ภายใต-การชักจูงหรือชักนํา
จากผู-อ่ืน ท้ังนี้ สิ่งท่ีเป�นอุปสรรคต3อความเท่ียงธรรมไม3ว3าจะเป�นในส3วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน-าท่ี
ความรับผิดชอบ และหน3วยงานต-องได-รับการจัดการ 
     1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
            ความเชี่ยวชาญ  หมายถึง  ความรู- ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นต3อการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได-รับมอบหมายของผู-ตรวจสอบภายในได-อย3างมีประสิทธิผล ซ่ึงความเชี่ยวชาญจะ
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต3างๆ ในป+จจุบัน แนวโน-ม และประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม3ๆ เพ่ือสามารถให-คําแนะนํา
และข-อเสนอแนะท่ีตรงประเด็นได- ดังนั้น ผู-ตรวจสอบภายในควรเข-ารับการฝoกอบรมและแสวงหาความรู-
จากองค*กรในทางวิชาชีพ เพ่ือให-ได-รับวุฒิบัตรท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีแสดงให-เห็น
ถึงความเชี่ยวชาญ 
   ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู-ประกอบวิชาชีพ ผู-ตรวจสอบภายในต-องปฏิบัติงานด-วย
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู-ประกอบวิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย3างสมเหตุสมผลในอันท่ีจะ
ทําให-การปฏิบัติงานเป�นท่ียอมรับและน3าเชื่อถือ ท้ังนี้ การปฏิบัติงานด-วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง  
ผู-ประกอบวิชาชีพไม3ได-หมายความว3าจะไม3มีข-อผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 
     1.4 การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย3างต3อเนื่อง 
            การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  ได-รับการออกแบบเพ่ือให-ความเชื่อม่ันว3าการ
ปฏิบัติงานมีความสอดคล-องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในท่ีกําหนดไว-ในหลักเกณฑ*มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน รวมท้ังทําให-เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงานให-ดีข้ึน ซ่ึงหัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบ
ภายในควรให-คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน-าหน3วยงานของรัฐเข-ามากํากับดูแลการประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน 
 2. มาตรฐานด-านการปฏิบัติงาน 
      2.1 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
            หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในต-องบริหารงานตรวจสอบภายในอย3างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให-เกิดความม่ันใจว3า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร-างคุณค3าเพ่ิมให-กับหน3วยงานของรัฐ 
   การบริหารงานตรวจสอบภายในอย3างมีประสิทธิผล ได-แก3 
   1) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค* อํานาจหน-าท่ีและ
ความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในท่ีกําหนดไว-ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป�นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในท่ี
กําหนดไว- ในหลักเกณฑ* มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
  3) การปฏิบัติงานของบุคลากรหน3วยงานตรวจสอบภายในสอดคล-องกับหลักเกณฑ* 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
   4) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต-องพิจารณาถึงกิจกรรมต3างๆ ในป+จจุบัน แนวโน-ม
และประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม3ๆ ท่ีอาจส3งผลกระทบต3อหน3วยงานของรัฐได- 
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     2.2 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
            การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต-องสามารถประเมินและช3วยสนับสนุนให-มีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน3วยงานของรัฐ โดยใช-วิธีการท่ีเป�น
ระบบ หลักเกณฑ* และอาศัยความเสี่ยงของหน3วยงานของรัฐ ท้ังนี้ การตรวจสอบภายในจะมีความ
น3าเชื่อถือและเพ่ิมคุณค3า เม่ือผู-ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก และการประเมินผลของ         
ผู-ตรวจสอบภายในได-ก3อให-เกิดความรู-ความเข-าใจในการปฏิบัติงานอย3างลึกซ้ึง รวมท้ังได-คํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตด-วย 
   การกํากับดูแล  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต-องสามารถประเมินและให-คําแนะนําท่ี
เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลของหน3วยงานของรัฐ 
   การบริหารความเสี่ยง  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต-องสามารถประเมินความมี
ประสิทธิผล และสนับสนุนให-เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  การควบคุม  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต-องมีส3วนสนับสนุนและส3งเสริมให-มี    
การควบคุมในเรื่องต3างๆ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ  
การควบคุม รวมท้ังสนับสนุนให-มีการปรับปรุงอย3างต3อเนื่อง 
     2.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
            ผู-ตรวจสอบภายในต-องจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามท่ีได-รับมอบหมาย รวมท้ังกําหนด
วัตถุประสงค* ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต-องพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร* วัตถุประสงค* และความเสี่ยงของหน3วยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
     2.4 การปฏิบัติงาน 
            ผู-ตรวจสอบภายในต-องระบุ วิเคราะห* ประเมินผล และจัดเก็บข-อมูลให-เพียงพอต3อการ
ปฏิบัติงานท่ีได-รับมอบหมายให-บรรลุตามวัตถุประสงค* 
     2.5 การรายงานผลการตรวจสอบ 
            ผู-ตรวจสอบภายในต-องรายงานผลการตรวจสอบตามท่ีได-รับมอบหมายอย3างทันท3วงที 
    หลักเกณฑ*ในการรายงานผลการตรวจสอบ  ต-องประกอบด-วย วัตถุประสงค* ขอบเขต 
และผลการตรวจสอบ 
   คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ  ต-องรายงานด-วยความถูกต-องเท่ียงธรรม ชัดเจน 
รัดกุม สร-างสรรค* ครบถ-วน และทันกาล 
    ข-อผิดพลาดของรายงานผลการตรวจสอบ  ในกรณีท่ีตรวจพบว3า รายงานผลการ
ตรวจสอบท่ีเสนอมีข-อผิดพลาดหรือละเลยในการกล3าวถึงประเด็นหลักท่ีสําคัญ หัวหน-าหน3วยงาน
ตรวจสอบภายในต-องรีบแก-ไข และจัดส3งรายงานฉบับท่ีแก-ไขแล-วให-แก3บุคคลท่ีเก่ียวข-องทันที 
   การเผยแพร3รายงานผลการตรวจสอบ  หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในต-องเผยแพร3
รายงานผลการตรวจสอบให-บุคคลท่ีเก่ียวข-องทราบตามความเหมาะสม 
   การให-ความเห็นในภาพรวม  การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการ
ตรวจสอบ ผู-ตรวจสอบภายในต-องพิจารณาถึงกลยุทธ* วัตถุประสงค* และความเสี่ยงของหน3วยงานของรัฐ 
ตลอดจนความคาดหวังของหัวหน-าหน3วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู-ท่ีเก่ียวข-อง ท้ังนี้ 
ความเห็นในภาพรวมดังกล3าวต-องมีข-อมูลท่ีเพียงพอ เชื่อถือได- มีความเก่ียวข-องและเป�นประโยชน* 
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     2.6 การติดตามผล 
            หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในต-องกําหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติ
ตามข-อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
     2.7 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ�ายบริหาร 
            ในกรณีท่ีหัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว3า ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู3ท่ีฝ�าย
บริหารยอมรับนั้น อาจจะไม3อยู3ในระดับท่ีหน3วยงานของรัฐสามารถยอมรับได- หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบ
ภายในต-องหารือกับหัวหน-าหน3วยงานของรัฐ หากยังไม3สามารถหาข-อยุติได-หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบ
ภายในต-องเสนอต3อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาหาข-อยุติต3อไป 
 
จริยธรรมของผู-ตรวจสอบภายใน 

  เพ่ือเป�นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให-ได-รับการยกย3องและยอมรับจาก
บุคคลท่ัวไป รวมท้ังให-การปฏิบัติหน-าท่ีเป�นไปอย3างมีประสิทธิภาพ ผู-ตรวจสอบภายในจึงยึดถือและดํารง
ไว-ซ่ึงหลักปฏิบัติดังต3อไปนี้ 

  1. ความมีจุดยืนท่ีม่ันคง (Integrity) 
      1.1 ผู-ตรวจสอบภายในต-องปฏิบัติหน-าท่ีของตนด-วยความซ่ือสัตย* ขยันหม่ันเพียร และมีความ
รับผิดชอบ 
      1.2 ผู-ตรวจสอบภายในต-องไม3เข-าไปเก่ียวข-องในการกระทําใดๆ ท่ีขัดต3อกฎหมายหรือไม3เข-า
ไปมีส3วนร3วมในการกระทําท่ีอาจนําความเสื่อมเสียมาสู3วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร-างความ
เสียหายต3อส3วนราชการ 
       1.3 ผู-ตรวจสอบภายในต-องให-ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข-อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 

 2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
      2.1 ผู-ตรวจสอบภายในต-องไม3มีส3วนเก่ียวข-องหรือสร-างความสัมพันธ*ใดๆ ท่ีจะนําไปสู3ความ
ขัดแย-งกับผลประโยชน*ของทางราชการ รวมท้ังกระทําการใดๆ ท่ีจะทําให-เกิดอคติจนเป�นเหตุให-ไม3
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน-าท่ีความรับผิดชอบได-อย3างเท่ียงธรรม 
      2.2 ผู-ตรวจสอบภายในไม3พึงรับสิ่งของใดๆ ท่ีจะทําให-เกิด หรืออาจก3อให-เกิดความไม3เท่ียงธรรม
ในการใช- วิจารณญาณเยี่ยงผู-ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
      2.3 ผู-ตรวจสอบภายในต-องเปsดเผยหรือรายงานข-อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญ ท้ังหมดท่ีตรวจพบ 
ซ่ึงหากละเว-นไม3เปsดเผยหรือไม3รายงานข-อเท็จจริงดังกล3าวแล-ว จะทําให-รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไป
จากข-อเท็จจริงหรือเป�นการปsดบังการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

 3. การปกปCดความลับ (Confidentiality) 
      3.1 ผู-ตรวจสอบภายในต-องมีความรอบคอบในการใช-ข-อมูลต3างๆ ท่ีได-รับจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
      3.2 ผู-ตรวจสอบภายในต-องไม3นําข-อมูลดังกล3าวไปใช-ในการแสวงหาผลประโยชน*เพ่ือตนเอง 
และจะไม3กระทําการใดๆ ท่ีขัดต3อกฎหมายและประโยชน*ของทางราชการ 
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 4. ความสามารถในหน-าท่ี (Competency) 
      4.1 ผู-ตรวจสอบภายในต-องปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความรู-ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ* 
      4.2 ผู-ตรวจสอบภายในจะต-องปฏิบัติหน-าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส3วนราชการ 
      4.3 ผู-ตรวจสอบภายในต-องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให-บริการอย3างสมํ่าเสมอและต3อเนื่อง 
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บทที่ 2 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
 
  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีไว-เพื่อให-ผู -ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบด-วยความม่ันใจและมีคุณภาพ ประกอบด-วย 
  1. การวางแผนตรวจสอบ 
  2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  3. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
 
การวางแผนตรวจสอบ 
   การวางแผนไว-ล3วงหน-าก3อนลงมือปฏิบัติงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค* หน3วยรับตรวจ เวลา 
บุคลากร งบประมาณ ประกอบเนื้อหา 3 เรื่อง 
  1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบแบ3งเป�นการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และการ
วางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
      แผนการตรวจสอบเป�นแผนงานท่ีหัวหน-าหน3วยตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนล3วงหน-าเป�นเสมือน
เข็มทิศในการปฏิบัติงาน โดยแบ3งแยกเป�นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปv 
      แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีผู-ตรวจสอบภายในท่ีได-รับมอบหมายงาน
ตามแผนการตรวจสอบ จัดทําไว-ล3วงหน-าเพ่ือให-การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 
  2. ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
     2.1 สํารวจข-อมูลเบ้ืองต-น ทําความเข-าใจคุ-นเคยและระบบงานของหน3วยรับตรวจ 
      2.2 ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน3วยรับตรวจตามหลักเกณฑ*กระทรวงการคลัง
ว3าด-วยมาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
      2.3 ประเมินความเสี่ยง โดยระบุป+จจัยเสี่ยง วิเคราะห*ความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง 
     2.4 การวางแผนการตรวจสอบนําความเสี่ยงมาพิจารณาเพ่ือดําเนินการ 
      2.5 การวางแผนการปฏิบัติงานของผู-ตรวจสอบภายในตามท่ีได-รับมอบหมายให-ครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค* ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน 
 3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน 
     หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต3อผู-บริหารสูงสุดของส3วนราชการ 
เพ่ืออนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปv ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให-เป�นไปตามแผนท่ีกําหนด ถ-าพบ
ข-อขัดข-องควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให-ผู-บริหารพิจารณาอนุมัติ 
      แผนการปฏิบัติงาน ผู-ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให-หัวหน-าหน3วยตรวจสอบ
ภายในให-ความเห็นชอบก3อนท่ีจะดําเนินงานการตรวจสอบในข้ันตอนต3อไป 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   การวางแผนไว-ล3วงหน-าก3อนลงมือปฏิบัติงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค* หน3วยรับตรวจ เวลา 
บุคลากร งบประมาณ ประกอบเนื้อหา 3 เรื่อง 
  1. ก�อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      หลังจากการทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําตารางการปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของ
งานแต3ละงาน กําหนดวันและระยะเวลาใช-ในการตรวจสอบ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
      1.1 แจ-งหน3วยรับตรวจ หัวหน-าผู-ตรวจสอบภายในติดต3อผู-บริหารหน3วยรับตรวจและ
ผู-ปฏิบัติงานให-ทราบถึงวัตถุประสงค* ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
     1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบให-เหมาะสมกับความรู-ความสามารถของผู-ตรวจสอบภายในตาม
งานหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
      1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย3างย3อให-ทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
กระดาษทําการ งบประมาณ และค3าใช-จ3ายในการตรวจสอบ 
     1.4 หัวหน-าทีมตรวจสอบทําหน-าท่ีสร-างสัมพันธ*กับผู-บริหารของหน3วยตรวจสอบ ประชุมเปsด
และปsดงานตรวจสอบ แก-ไขป+ญหาระหว3างตรวจสอบ จัดทําตารางการปฏิบัติงาน แก-ไขปรับปรุงแนวทางการ
ตรวจสอบให-สอดคล-องกับสภาพแวดล-อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
      1.5 การเตรียมการเบ้ืองต-น สอบทานรายงานตรวจสอบหน3วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้งก3อน 
ศึกษาแผนการดําเนินงานของหน3วยงาน โครงการ ป+ญหา และรายละเอียดข-อมูลท่ีจําเป�นใช-ในการ
ตรวจสอบ 
 2. ระหว�างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      เริ่มปฏิบัติงานด-วยการประชุมเปsดการตรวจสอบระหว3างทีมงานและหน3วยรับตรวจ โดยแจ-ง
วัตถุประสงค*และขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดมอบหมายงานตรวจสอบให-ทีมงานตรวจสอบตาม
ความถนัดความรู-ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให-เหมาะสมมีข้ันตอน ดังนี้ 
     2.1 รวบรวมข-อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
     2.2 เข-าสังเกตการณ*ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข-อสรุปการปฏิบัติงานว3ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
     2.3 ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน 
     2.4 ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว- 
     2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห* 
     หัวหน-าหน3วยตรวจสอบภายใน ควรกํากับดูแลการปฏิบัติงานให-เป�นไปตามวิธีปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติงานให-เป�นไปตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติ
งาน ซ่ึงสามารถแก-ไขให-เป�นไปตามสถานการณ*ได-โดยสมเหตุสมผล และถ-ามีความจําเป�นต-องเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของการตรวจสอบ ต-องได-รับการอนุมัติจากหัวหน-าผู-ตรวจสอบภายใน 
     ประชุมปsดการตรวจสอบ เป�นข้ันตอนสรุปผลสิ่งท่ีตรวจพบ ทําความเข-าใจและชี้แจงประเด็นท่ี
สงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข-อยุติ แจ-งกําหนดการออกรายงานของหน3วยรับตรวจ 
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 3. การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ 
      หัวหน-าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานให-เสร็จสมบูรณ* ตรวจทานกระดาษทําการ 
เอกสารหลักฐานและสรุปข-อท่ีตรวจพบ ร3างรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินการปฏิบัติงาน 
      3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข-อมูลและข-อเท็จจริงต3างๆ ท่ีรวบรวมระหว3างตรวจสอบ
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได- ความเก่ียวข-อง และประโยชน*ท่ีจะ
นําไปใช- 
     3.2 การรวบรวมกระดาษทําการ  กระดาษทําการ (Working Papers) เป�นเอกสารท่ีจัดทํา
ข้ึนในระหว3างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข-อมูล
จากการวิเคราะห*และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทําการ กระดาษทําการจัดทําข้ึนเอง 
กระดาษทําการท่ีจัดทําโดยหน3วยรับตรวจ เช3น สําเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทําการท่ี
ได-รับจากบุคคลภายนอก เช3น หนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือร-องเรียน ผู-ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการ
ตรวจสอบ 
     3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เป�นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดท-ายก3อนจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข-อเท็จจริงและหลักฐานต3างๆ ท่ีได-จากการตรวจสอบสรุปหา ข-อ
ตรวจพบในด-านดีและป+ญหาข-อบกพร3อง สิ่งท่ีตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะท่ีมีความสําคัญ
ควรค3าแก3การรายงาน มีหลักฐานชัดเจนเชื่อถือได- จากการวิเคราะห*อย3างเท่ียงธรรม องค*ประกอบ       
ข-อตรวจพบประกอบด-วย 
       3.3.1 สภาพท่ีเกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ* สอบทาน สอบถาม
วิเคราะห* 
   3.3.2 เกณฑ*การตรวจสอบ ใช-หลักเกณฑ*จากข-อกําหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน
แผนงาน 
   3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากป+ญหานั้น 
สาเหตุ ข-อมูลสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
   3.3.4 ข-อเสนอแนะ เป�นข-อมูลท่ีผู-ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสร-างสรรค* 
 
การจัดทํารายงานและติดตามผล 

  1. การจัดทํารายงาน (Reporting) 
       เป�นการรายงานผลการปฏิบัติงานให-ผู-บริหารทราบถึงวัตถุประสงค* ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน 
และผลการตรวจสอบ สรุปข-อบกพร3องท่ีตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอ่ืนท่ีผู-บริหารควรทราบ 
องค*ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค*ประกอบ ถูกต-อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล สร-างสรรค* 
จูงใจ ลักษณะการรายงานเป�นลายลักษณ*อักษร เม่ือปฏิบัติงานเสร็จ รายงานด-วยวาจาอย3างไม3เป�นทางการ
ใช-ในกรณีเร3งด3วน เพ่ือให-ทันต3อเหตุการณ* หรือการรายงานด-วยวาจา เป�นทางการ มีรายงานโดยการเขียน
ประกอบลักษณะของรายงานท่ีเป�นลายลักษณ*อักษรควรมีสาระสําคัญดังนี้ 
      1.1 บทคัดย3อ จัดทําบทคัดย3อเพ่ือนําเสนอผู-บริหารอย3างสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน ได-ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานท้ังหมด 
       1.2 บทนํา คือส3วนแรกบอกให-ทราบว3าตรวจสอบเรื่องอะไร ของหน3วยงานใด การตรวจสอบ
เป�นไปตามแบบการตรวจ หรือในกรณีพิเศษ 
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       1.3 วัตถุประสงค* เป<าหมายการตรวจสอบ 
      1.4 ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีได-ทําการตรวจสอบ 
     1.5 สิ่งท่ีตรวจพบ ข-อเท็จจริงท่ีตรวจพบท้ังในด-านดีและท่ีควรได-รับการแก-ไข วิธีการแก-ไข 
      1.6 ข-อเสนอแนะ เน-นข-อเสนอแนะท่ีผู-ตรวจสอบภายในเสนอแนะต3อผู-บริหารเพ่ือสั่งการ
แก-ไข ปรับปรุงในลักษณะสร-างสรรค* และสามารถนําไปปฏิบัติได- 
     1.7 ความเห็น เป�นความเห็นมิใช3ข-อเท็จจริง หรือยังไม3มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุ
ให-ชัดเจน 
     1.8 เอกสารประกอบรายงาน 

 2. การติดตามผล (Follow up) 
       ผู-ตรวจสอบภายในต-องติดตามผลว3าผู-บริหารได-สั่งการหรือไม3ประการใด เพ่ือให-ทราบว3าข-อท่ี
ตรวจพบ ข-อบกพร3องได-รับการแก-ไขอย3างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน-าหน3วยตรวจสอบ
ภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล ตารางกําหนดเวลาท่ีใช-ติดตาม
ตามรายงานปvก3อนในปvป+จจุบันควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดําเนินงาน
ของผู-เก่ียวข-องต3อการสั่งการและแก-ไขปรับปรุงข-อบกพร3อง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก-ไข
ป+ญหาต3างๆ ในการปฏิบัติงาน 
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แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจข-อมูลเบ้ืองต-น การวางแผนตรวจสอบ 

การประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

การประเมินความเสีย่ง 

กระดาษทําการ 

การวางแผนการตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว 

- แผนการตรวจสอบประจําปv 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ก3อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว3างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัตเิมื่อเสร็จสิ้น 

งานตรวจสอบ 

- การรวบรวมหลักฐาน 
- การรวบรวมกระดาษทําการ 

- การสรุปผลการตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและติดตามผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- การจัดทํารายงาน 

- รูปแบบรายงาน 

การติดตามผล 
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บทที่ 3 

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) 
 
  เทคนิคการตรวจสอบ  หมายถึง วิธีการตรวจที่ผู-ตรวจสอบ ควรนํามาใช-ในการรวบรวมข-อมูล
หลักฐานที่ดีและเสียค3าใช-จ3ายน-อย เป�นที่ยอมรับของผู-ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช-ในการตรวจสอบ
โดยท่ัวไปมีดังนี้ 
  1. การสุ3มตัวอย3าง เป�นการเลือกข-อมูลเพียงบางส3วน เพ่ือใช-เป�นตัวแทนของข-อมูลมาตรวจสอบ
ป+จจุบัน นิยมใช- 4 วิธี 
      1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย3างจํานวนหนึ่งจากข-อมูลท้ังหมด 
     1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย3างโดยกําหนดเป�นช3วง ท่ีแบ3งระยะไว-เท3าๆ กันมี
คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับของข-อมูลอย3างถูกต-องและครบถ-วน 
     1.3 วิธีแบ3งข-อมูลออกเป�นกลุ3ม เลือกใช-กลุ3มท่ีเหมือนกันไว-ในกลุ3มเดียวกัน และเลือกตัวอย3าง
ของแต3ละกลุ3มนั้นหรือเลือกตัวอย3างของข-อมูลที่มีคุณลักษณะคล-ายคลึงกัน แบ3งออกเป�นกลุ3มจํานวน
เท3ากัน การกําหนด จํานวนกลุ3มรายการข้ึนอยู3กับลักษณะและปริมาณของข-อมูลท้ังหมด สุ3มเลือกทั้งกลุ3ม
มาเป�นตัวอย3างในการสุ3มเลือกตัวอย3าง 
     1.4 Selective Sampling  เป�นการเลือกข-อมูลจากการตัดสินใจของผู-ตรวจสอบจะพิจารณา
เลือกกลุ3มใด 
 2. การตรวจนับ เป�นการพิสูจน*จํานวนและสภาพของสิ่งท่ีตรวจนับว3ามีอยู3ครบถ-วนตามท่ีบันทึก
ไว-หรือไม3 สภาพเป�นอย3างไร การเก็บรักษาเป�นอย3างไร เช3น การตรวจนับพัสดุ แต3การตรวจนับมิใช3เครื่อง
พิสูจน*กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย*เสมอไป 
  3. การยืนยันยอด เทคนิคนี้ส3วนใหญ3ใช-กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย*ท่ีอยู3ใน
การครอบครองของบุคคลอ่ืน มีข-อจํากัดอาจไม3ได-รับความร3วมมือจากบุคคลภายนอก 
  4. การตรวจสอบใบสําคัญ (Vouching) เอกสารต-องเป�นเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ-วน
มีการอนุมัติรายการครบถ-วน มีข-อจํากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม3สามารถแสดงถึง
ความมีอยู3จริง 
  5. การคํานวณ เป�นเครื่องพิสูจน*ความถูกต-องของตัวเลข ซ่ึงถือเป�นหลักฐานท่ีเชื่อถือได-มากท่ีสุด 
ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือให-แน3ใจว3าถูกต-อง มีข-อจํากัดพิสูจน*ได-เฉพาะผลลัพธ* แต3ไม3สามารถ
พิสูจน*ท่ีมีของตัวเลข 
  6. การตรวจสอบการผ3านรายการ (Posting) เป�นการตรวจสอบความถูกต-องและครบถ-วนของ
การผ3านรายการจากสมุดบันทึกข้ันต-นไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย ข-อจํากัดการผ3านรายการ
ครบถ-วน ไม3ได-พิสูจน*ความถูกต-องของรายการ 
  7. การตรวจสอบบัญชีย3อยและทะเบียน เป�นการตรวจว3ายอดคงเหลือในบัญชีย3อยสัมพันธ*กับ
บัญชีคุมหรือไม3 ข-อจํากัดพิสูจน*ได-แต3เพียงความถูกต-อง ควรใช-ร3วมกับเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน 
  8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เป�นการตรวจจากรายการท่ีผิดปกติ อาจพบข-อผิดพลาดท่ี
สําคัญ ท้ังนี้ ต-องอาศัยความรู- ความชํานาญ และประสบการณ*ของผู-ตรวจสอบ ข-อจํากัดรายการผิดปกติ
มิใช3หลักฐาน แต3เป�นเครื่องชี้ให-ทราบถึงความจําเป�นต-องใช-เทคนิคอ่ืนมาประกอบ 
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  9. การตรวจสอบความสัมพันธ*ของข-อมูล เป�นการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวข-องสัมพันธ*กัน ผู-ตรวจสอบ 
จึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธ*กันควบคู3กัน 
  10. การวิเคราะห*เปรียบเทียบ เป�นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ*และความเปลี่ยนแปลง
ของข-อมูลต3างๆ ว3าเป�นไปตามท่ีคาดหมาย การวิเคราะห*เปรียบเทียบระหว3างข-อมูลปvป+จจุบันและข-อมูลปvก3อน
หรือเปรียบเทียบข-อมูลป+จจุบันกับข-อมูลประมาณการ 
  11. การสอบถาม อาจทําเป�นลายลักษณ*อักษรหรือด-วยวาจา โดยใช-แบบสอบถาม โดยให-ตอบว3า
ใช3 หรือไม3ใช3 การสอบถามด-วยวาจาต-องอาศัยศิลปะอย3างมากในการท่ีจะสอบถามให-ได-ข-อเท็จจริง ข-อจํากัด 
คําตอบเป�นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต-องใช-เทคนิคอ่ืนประกอบ 
  12. การสังเกตการณ* เป�นการสังเกตให-เห็นด-วยตาในสิ่งท่ีต-องการทราบอย3างระมัดระวัง ใช-วิจารณญาณ
พิจารณาสิ่งท่ีเห็น และบันทึกเหตุการณ*ต3างๆ ไว- ถ-าจะให-ความเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบนั้นเป�นส3วนรวม 
จะต-องหาหลักฐานอ่ืนมายืนยัน เพ่ือให-หน3วยรับตรวจยอมรับและแก-ไขตามข-อสังเกตของผู-ตรวจสอบ 
  13. การตรวจทาน (Verification) เป�นการยืนยันความจริง ความถูกต-อง ความแม3นยํา ความสมเหตุสมผล 
หรือความเชื่อถือได- โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข-อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู3 
  14. การสืบสวน เป�นเทคนิคท่ีผู-ตรวจสอบไม3สามารถค-นหาข-อเท็จจริง ซ่ึงคาดว3าจะมีอยู3หรือควร
จะเป�นผู-ตรวจสอบจะต-องค-นหาข-อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน สามารถอนุมานหรือให-
ความเห็นเพ่ิมเติมลงไปในส3วนท่ีขาดได- 
  15. การประเมินผล เป�นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดไว-กับผลงานท่ีปฏิบัติ
จริงว3า เกิดผลต3างหรือไม3 หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอ่ืน เม่ือทราบสาเหตุต-อง
วิเคราะห*ว3าเป�นเหตุสุดวิสัยหรือไม3 เพ่ือเสนอข-อคิดเห็นในการปรับปรุงแก-ไข ผู-ตรวจสอบต-องตัดสินใจว3า
ข-อมูลท่ีนํามาใช-เพียงพอหรือไม3 ควรเพ่ิมหรือลดประมาณการตรวจสอบเพียงใด เพ่ือนํามาใช-วิเคราะห*
ประเมินผลได- ท้ังนี้ควรประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน จากการเพ่ิมหรือลดปริมาณ การทดสอบรายการ
เม่ือเทียบกับผลท่ีได-รับ 
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บทที่ 4 

การตรวจสอบภายในองค(การบริหารส�วนตําบลแม�ข-าวต-ม 
 
  องค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม เป�นหน3วยงานบริหารส3วนท-องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะ บริการด-านการศึกษา และพัฒนาในตําบลแม3ข-าวต-ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย แบ3งเป�นสํานัก/กอง ดังนี้ 
  1. สํานักปลัด 
  2. กองคลัง 
  3. กองช3าง 
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  การตรวจสอบภายใน มีหน3วยตรวจสอบภายในทําหน-าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินการภายใน
สํานัก/กอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม รับผิดชอบงานข้ึนต3อ
ปลัดองค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม โดยมีอํานาจหน-าท่ี 
  1. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด-านการเงินและบัญชีขององค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม 
  2. ปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน3วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข-องหรือได-รับ
มอบหมาย 
  ข้ันตอนการปฏิบัติงานมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
    1. การวางแผนการตรวจสอบ 
   2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   3. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
  1. การวางแผนการตรวจสอบ 
      ในการวางแผนการตรวจสอบให-เป�นไปอย3างมีประสิทธิภาพ ผู-ตรวจสอบภายในดําเนินการ 
ดังนี้ 
      1.1 สํารวจข-อมูลเบ้ืองต-น เรียนรู-และทําความเข-าใจ ความคุ-นเคยในงานของหน3วยรับตรวจ
อย3างละเอียด 
     1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
      1.3 ประเมินความเสี่ยงโดยระบุป+จจัยเสี่ยง วิเคราะห*ความเสี่ยง สรุปในภาพรวมของสํานัก/
กอง การจัดลําดับความเสี่ยงนํามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน-อยสุด 
      1.4 วางแผนการตรวจสอบ  นําลําดับความเสี่ยงมาพิจารณาจัดช3วงความเสี่ยง กําหนดการเข-า
ตรวจในปvป+จจุบันหรือปvถัดไป ท่ีจะทําการตรวจสอบและกําหนดแผนการตรวจสอบประจําปv กําหนด
วัตถุประสงค* ขอบเขตผู-รับผิดชอบ กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดท้ังปv 
      เม่ือดําเนินการประเมินความเสี่ยง นํามาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปvเสร็จนําเสนอนายก
องค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม เพ่ือขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปv 
     แผนการตรวจสอบประจําปvท่ีได-รับอนุมัติ มาทําการประชุมทําความเข-าใจและมอบหมายให-งาน
ตรวจสอบภายในรับไปปฏิบัติการ ตระเตรียมความพร-อมในการตรวจสอบเป�นองค*ประกอบท่ีสําคัญของการ
วางแผนการตรวจสอบ ดังนั้น หัวหน-าตรวจสอบภายในจึงควรมีการตระเตรียมพร-อมจัดทําแผนการปฏิบัติใน
การตรวจสอบทุกหน3วยงานรับตรวจโดย 
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      1. กําหนดวัตถุประสงค*และขอบเขตการตรวจสอบ 
      2. มีการวางแผนท่ีเหมาะสม ทําความเข-าใจถึงโครงสร-างการจัดองค*กร วิธีปฏิบัติงานของหน3วย
รับตรวจ กําหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแต3ละเรื่องให-ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีคัดเลือก
ข-อมูล การวิเคราะห* การประเมินผล กําหนดเทคนิคใช-ในการตรวจสอบ 
      3. กําหนดผู-รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเม่ือใด 
      4. สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นท่ีตรวจสอบ พร-อมระบุรหัสกระดาษทําการท่ีใช-อ-างอิง 
โดยลงลายมือชื่อผู-ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจปฏิบัติการของแต3ละหน3วยรับตรวจ ต3อหัวหน-า
ตรวจสอบภายในก3อนดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      ก3อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      2.1 การแจ-งผู-รับตรวจ หัวหน-าตรวจสอบภายในติดต3อผู-บริหารของหน3วยรับตรวจ ให-ทราบ
ถึงวัตถุประสงค* ขอบเขต กําหนดวันและเวลาท่ีใช-ตรวจ 
      2.2 คัดเลือกทีมงานท่ีจะทําการตรวจสอบ 
      2.3 บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค* และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
      2.4 จัดประชุมเปsดและปsดงานตรวจสอบ กํากับดูแล การตรวจสอบและแก-ไขป+ญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว3างตรวจสอบ โดยต-องตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดก3อนของการ
ตรวจสอบ ศึกษาแผนงานโครงการของหน3วยรับตรวจ รวมท้ังรายละเอียดข-อมูลอ-างอิงท่ีจําเป�นต-องใช-ใน
การตรวจสอบระหว3างปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      2.5 หัวหน-างานตรวจสอบ มอบหมายงานให-ผู-ตรวจสอบ 
      2.6 คัดเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ 
      2.7 กํากับดูแลการปฏิบัติงานให-เป�นไปตามแผนการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดไว- 
      2.8 นําแผนการปฏิบัติงานมาเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก-ไขแผนการปฏิบัติงาน 
หัวหน-าตรวจสอบต-องประเมินความสมเหตุสมผล 
     2.9 ถ-ามีการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการปฏิบัติงาน ให-ขออนุมัติหัวหน-าตรวจสอบภายใน 
      2.10 ประชุมปsดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปลี่ยนความคิดเห็นต3อหน3วยรับตรวจ 
หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหน-าตรวจสอบควรต-องทําการบันทึกสภาพแวดล-อมวิธีการ
ปฏิบัติงานและความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหน3วยรับตรวจเพ่ือใช-เป�นข-อมูลในการวาง
แผนการตรวจสอบในปvถัดไปท่ีหน3วยตรวจสอบภายในกําหนดไว-เป�นกระดาษทําการ 
 3. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
      หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหน-าตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบท่ีได-จากการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังกระดาษทําการข-อสรุป มาจัดเก็บเป�นหมวดหมู3 เพ่ือสะดวกในการสรุปและเตรียม
ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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     ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีต-องทําการรายงานเร3งด3วนให-ทันเหตุการณ*
ให-รายงานด-วยวาจาต3อหัวหน-าตรวจสอบภายในรับทราบก3อนพิจารณาเสนอให-ผู-บริหารทราบทันทีท่ีตรวจพบ
เพราะหากปล3อยให-ล3าช-าอาจจะมีความเสียหายมากข้ึน หรือการรายงานเป�นวาจาพร-อมเสนอรายงานเป�น
ลายลักษณ*อักษร และกรณีปกติรายงานเป�นลายลักษณ*อักษรเสนอหัวหน-าตรวจสอบภายในตรวจทานและ
สรุปผลก3อนนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานต3อผู-บริหาร  
     3.2 การติดตามผล ข้ันตอนการติดตามผล 
   1) เม่ือผู-ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต3อผู-บริหารระดับสูงแล-ว ต-อง
ติดตามผลว3าผู-บริหารได-สั่งการหรือไม3ประการใด 
   2) ติดตามผลท่ีหน3วยรับตรวจจะรายงานการแก-ไขการปฏิบัติงานตามข-อเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน 
   3) ติดตามผลโดยกําหนดในแผนการตรวจสอบปvถัดไป ซ่ึงจะตรวจทานพร-อมกับการ
ตรวจสอบในปvถัดไป 
 
บทสรุป 
 

  คู3มือการตรวจสอบภายในเล3มนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให-ผู-ตรวจสอบภายในหรือผู-ท่ีได-รับมอบหมายให-
ปฏิบัติหน-าท่ีตรวจสอบภายใน มีความเข-าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือให-การปฏิบัติงานเป�นไปตามหลักการด-วยความม่ันใจและมีคุณภาพ ช3วยเพ่ิมมูลค3าแก3องค*กร ผู-บริหาร
สามารถใช-เป�นข-อมูลในการบริหารงาน เพ่ือให-เกิดกระบวนการบริหารบ-านเมืองท่ีดี ผลของการดําเนินงาน
ขององค*กรบรรลุตามวัตถุประสงค*และเป<าหมายอย3างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช-ทรัพยากรอย3าง
ประหยัดและคุ-มค3า 
  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด-วยข้ันตอนหลายข้ันตอน ซ่ึงผู-ตรวจสอบ
ภายในสามารถเลือกใช-เทคนิคการตรวจสอบให-เหมาะสมกับสภาพแวดล-อมของหน3วยรับตรวจ เพ่ือให-การ
ตรวจสอบเป�นไปตามวัตถุประสงค*และแผนการตรวจสอบที่กําหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย3าง
เพียงพอท่ีจะสนับสนุนข-อตรวจพบ ใช-ประกอบการวิเคราะห*และประเมินผลเพ่ือรายงานผลปฏิบัติงาน 
รวมถึงข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ ช3วยให-การวางแผนครอบคลุมหน3วยรับตรวจและกําหนด
แผนปฏิบัติงานการสอบการใช-ความรู-ความเข-าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต3างๆ อย3างดีและมีเทคนิคการ
นําเสนอ การเขียนรายงาน การรายงานผล การปฏิบัติงาน ท้ังการรายงานด-วยวาจาหรือลายลักษณ*อักษร 
เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน การร3วมงานเป�นทีมในการตรวจสอบ เพ่ือแก-ไขป+ญหาตรงประเด็น
และสามารถเสนอแนะเพ่ือเป�นข-อมูลให-ผู-บริหารประกอบการตัดสินใจเพ่ือทําการแก-ไขปรับปรุง 
  ป+จจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของผู-ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับ
ข-อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาศัยความรู-ความสามารถ การนําเทคนิค การตรวจสอบ
ประกอบกับทักษะของผู-ตรวจสอบภายใน การสร-างมนุษย*สัมพันธ* การรวบรวมข-อมูลหลักฐาน ข-อเท็จจริง 
การนําเสนออย3างถูกต-อง เท่ียงธรรมเป�นอิสระ อันจะก3อให-เกิดมูลค3าเพ่ิมแก3องค*กรได-อย3างแท-จริง 
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คู�มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน 
 

เอกสารอ-างอิง 
 
     ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ3นดินว3าด-วยการปฏิบัติหน-าท่ีของผู-ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว3าด-วยการปฏิบัติหน-าท่ีของผู-ตรวจสอบภายในองค*กรปกครอง 
ส3วนท-องถ่ิน พ.ศ.  2545 
     พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.  2561 
     หลักเกณฑ*กระทรวงการคลังว3าด-วยมาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
     มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู-ตรวจสอบภายในของส3วนราชการ : 
กรมบัญชีกลาง 
     คู3มือการตรวจสอบภายในสําหรับส3วนราชการ กระดาษทําการ : กรมบัญชีกลาง 
     แนวทางปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
     แนวทางปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
     แนวทางการตรวจสอบภายใน : สมาคมผู-ตรวจสอบภายในแห3งประเทศไทย 
     คู3มือการตรวจสอบบัญชี  Financial Audit Manual for Internal Auditors : เจริญ เจษฎาวัลย*  
 


