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การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ 
ด ำเนินการและระบบการควบคุมภายในองค์กร ทั้ งน้ี ปัจจยัส ำคัญท่ีจะท ำให้งานการตรวจสอบภายในประ
ความส ำเร็จคือ ผู ้บริหารสามารถนผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี 
ป ระสิ ท ธิภาพ  ช่วยให้ เกิดมู ลค่ าเพิ่ มและความส ำคัญ แก่องค์กร ฉ ะนั้ น  เพื่ อให้ เกิดป ระโยชน์ สู งสุ ด 
ผูรั้บผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
ความรู้ในองค์กร ความรู้ในหลกัการและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งตอ้งปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ 
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
 

ในการจดัท ำคู่มือการตรวจสอบภายใน ผูจ้ดัท ำได้รวบรวมเน้ือหาสาระจากหนังสือต ำราทำง
วิชาการและเอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับความหมาย ความส ำคัญ ลักษณะ 
งานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
ใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถน ำหลกัการปฏิบติังานไปใชใ้นการตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ 
ป ระ สิ ท ธิ ผล เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ ระ บ บ ก ารต ร วจ ส อ บ ภ าย ใ น ข อ งองค์ก ำรบ ริห ำรส่ วนต ำบ ลวังย ำง
เขม้แขง็และเป็นไปตามมาตรฐานการ ตรวจสอบต่อไป 
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บทที ่๑ 
หลกัการทัว่ไปเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

 

การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีส ำคญัของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิขอ การ
ด ำเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้ งน้ี  ปัจจัย น้ีส ำคัญประการหน่ึงท่ีจะท ำให้งาน 
ตรวจสอบภายในประสบความส ำเร็จ คือ ผู ้บริหารสามารถน ำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ 
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ เกิดมูลค่าเพิ่มและความส ำเร็จแก่องค์กร ฉะนั้ น เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผูต้รวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน มี 
ความรู้ในหลกัการและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งตอ้งปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับ 
โดยทัว่ไป 

การตรวจสอบภายใน คือกิจกรรมให้ความเช่ือมัน่ และการให้ค ำปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็น อิสระ 
ซ่ึงจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน การตรวจสอบภำยใน 
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนด ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล 
ของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ำกบัดูแลอยา่งเป็นระบนระเบียบและเป็นระเบียบ 

 

วตัถุประสงค ์
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารอยา่งเท่ียงธรรม เป็นอิสระ 

เพื่อให้เกิดความัน่ใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด ำเนินงานและความคุ้มค่ำ การใช้จ่ายเงิน 
ป้ อ งกัน ท รัพ ย์ สิ น  รวมทั้ งควำม ถู กต้อ ง เช่ื อ ถื อ ไ ด้ข อ งข้อ มู ล ท างก าร เงิ น ง   ต ล อ ด จน ก ารป ฏิ บั ติ 
ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ขอบเขตการปฏิบติังาน  
๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกตอ้งและเช่ือถือไดแ้ละขอ้มูลและตวัเลขต่างๆ ทางการเงิน 

บญัชี และรายงานทางการเงิน  
๒. ตรวจสอบการด ำเนินงานและประเมินผลการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม 

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  
๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ค่าของแผนงานและโครงการ 

ต่างๆของส่วนราชการตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีก ำหนด โดยมีผลผลิตและผลลพัธ์ 
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ซ่ึงวดัจากตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม  

๔. สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบท่ี  
ก ำหนดโดยค ำนึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อเสนอแนะมาตการการควบ 
คุมภายในท่ีรัดกุมและเหมาะสม 
  

ประเภทการตรวจสอบภายใน  
 การตรวจสอบทางดา้นการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งเช่ือถือได ้  

ของขอ้มูลและตวัเลขต่างๆ ทางการเงิน การบญัชีและรายงานทางการเงิน การบญัชีและรายงานทางการเงิน  
โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบ 



- ๒ - 
งานต่างๆ วา่มีเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีบนัทึกในบญัชี รายงานทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกตอ้งและ 
สามารถสอบทานไดห้รือเพียงพอท่ีจะป้องกนัการร่ัวไหล การสูญหาย ของทรัพยสิ์นต่างๆ ได ้

๒. การตรวจสอบการด ำเนินงาน (Performance  Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด ำเนินงาน  
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการท่ีก ำหนด 
การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม 
ว ัตถุประสงค์ห รือเป้าหมาย ซ่ึ งว ัดจากตัวช้ีว ัด ท่ี เหมาะสม ทั้ งน้ี  ต้องค ำนึงถึงความเพียงพอ ควำมมี 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในขององคป์ระกอบ ประกอบดว้ย  

๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency ) คือ มีการจดัระบบงานให้มัน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรส ำหรับ 
แต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุน อนัมีผลท ำใหอ้งคก์รไดรั้บผลประโยชน์อยา่งคุม้ค่า  

๒.๒ ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness ) คือ มีการจดัระบบงาน และวิธีการปฏิบติังาน ซ่ึงท ำ 
ใหผ้ลท่ีเกิดจากการด ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร  

๒.๓ ความคุ้มค่า ( Economy ) คือ มีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั ไม่สุ รุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย 
ซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์รสามารถประหยดัตน้ทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต ่ำกวา่ท่ีก ำหนดไว ้โดยยงัไดรั้บผลผลิตตำม
เป้าหมาย 

๓. การตรวจสอบการบริหาร ( Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานดา้น  
ต่างๆ ขององค์กรว่ามีระบบการบริหารจดัการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เก่ียวกับ 
งบประมาณ การเงิน พสัดุและทรัพยสิ์น รวมทั้งการบริหารงานดา้นต่างๆ เหมำะสมและสอดคลอ้งกบั 
ภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลกัการบริหารงานและหลกัการก ำกบัดูแลท่ีดี ( Good Governance ) 
ในเร่ืองความน่าเช่ือถือ ความรับผดิชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส  

๔ . ก ารตรวจส อบ ก ารป ฏิ บัติ ตาม ข้อก ำหนด ( Compliance Auditing) เป็ น ก ารตรวจส อบ ก าร 
ปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ี 
เก่ียวขอ้งท่ีก ำหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคก์ร  

การตรวจสอบประเภทน้ี อาจจะท ำการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบ  
ทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด ำเนินงานก็ได ้ 

๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เ ป็ น ก า ร พิ สู จ น์ ค ว า ม 
ถูกต้องและเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการ 
เขา้ถึงขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  

การตรวจสอบประเภทน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีน ำระบบคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในการปฏิบติังานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด ำเนินงาน หรือการตรวจสอบ 
การบริหาร ผูต้รวจสอบภายในจึงจ ำเป็นต้องมีความรู้ในระบบสารสนเทศน้ี  เพื่อให้สามำรถด ำเนินการ 
ตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



-๓- 
การตรวจสอบประเภทน้ี อาจจา้งผูต้รวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาด ำเนินการ 

ตรวจสอบเน่ืองจากเป็นงานเทคนิคเฉพ าะ ผู ้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ความ ช ำนาญไม่ เพียงพอ 
และตอ้งใช้เวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงอาจท ำให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได ้วตัถุประสงค์ท่ี
ส ำคัญ ท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  ก็เพื่อให้ทราบถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลและความ 
ปลอดภยัของระบบการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์  

๖. การตรวจสอบพิเศษ ( Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จากฝ่ายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท ำท่ีส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสัยวา่ จะมีการกระท ำท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในจะด ำเนินการ 
ตรวจสอบเพื่อคน้หาสาเหตุ ขอ้เทจ็จริง ผลเสียหายหรือผูรั้บผดิชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ ป้องกนั 

 

ความรับผดิชอบและอ ำนาจหนา้ท่ี 
งานตรวจสอบภายในเป็นลกัษณะงานสนบัสนุน มีการปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบ จึงไม่สมควรมี

อ ำนาจในการสั่งการหรือบริหารในหน่วยงานท่ีตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ ดงันั้น ควรมีสถานภำพในองคก์ร 
ของผูต้รวจสอบภายในและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ไม่ควรเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียกบัหน่วยงานท่ีตอ้ง
เขา้ไปประเมินผล 

 

ความเป็นอิสระ ( Independence ) 
การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในตอ้งกระท ำดว้ยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยูภ่ายใต ้

อิทธิพลของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรือตวับุคคล การใหข้อ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเป็นไป 
ดว้ยความถูกตอ้งและตรงไปตรงมามากท่ีสุด สะทอ้นภาพท่ีพบเห็นต่อผูบ้ริหารใหม้ากท่ีสุด ความเป็นอิสระ 
ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานสิทธิการเขา้ถึงอยา่งเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถามโดยปราศจากอุปสรรค การขดัขวำง 
และการแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม การจ ำกดัอ ำนาจหนา้ท่ีและความ 
รับผดิชอบ 
 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั และมาตรฐานการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
มาตรฐานดา้นคุณสมบติั  ประกอบดว้ย  
๑. การก ำหนดวตัถุประสงค ์อ ำนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ของงานตรวจสอบ งานบริการให้  

ค ำปรึกษา ตอ้งก ำหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการใน กฎบตัรการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นกรอบเป็นแนวทาง  
ปฏิบติังานท่ีส ำคญั  

๒. การก ำหนดถึงความเป็นอิสระ ท่ีปราศจากเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสามารถปฏิบติังาน 
ตรวจสอบภายในโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งข้ึนตรงต่อหวัหนา้ 
ส่วนราชการและจะไม่ถูกจ ำกดัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล บุคคล ทรัพยสิ์น และทรัพยากร ตามอ ำนาจหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบดา้นความเป็นธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม และมีทศันคติท่ีปราศจากความล ำเอียง และ
หลีกเล่ียงในเร่ืองความขดัแยง้ผลประโยชน์ใดๆ 



-๔- 
 

๓. การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดว้ยความเช่ียวชาญระมดัระวงัรอบคอบเยีย่งวชิาชีพ ผู ้
ตรวจสอบภายในตอ้งมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถอ่ืนๆ ตอ้งสะสมความรู้ ทกัษะ ความสามารถอ่ืนท่ีได ้
จากงานตรวจสอบ และตอ้งพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง เพราะงานตรวจสอบจ ำเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ 
และความสามารถอ่ืนๆ ในการปฏิบติังาน ดา้นความระมดัระวงัรอบคอบ ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบติังาน 
บริการดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบในความส ำคญักบัผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญั โอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลำด 
ความผดิปกติ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการก ำกบัดูแล การควบคุม และบริหารความเส่ียง 
การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งมีนยัส ำคญั การใชเ้ทคโนโลยแีละเทคนิคในการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังาน 

๔. การเสริมสร้างหลกัประกนัคุณภาพ และการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
มาตรฐานการปฏิบติังาน  ประกอบดว้ย  
๑. การบริหารงานตรวจสอบภายใน ตอ้งสัมฤทธ์ิผลมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพปรับปรุงและ 
พฒันาเพื่อใหส้ามารถสร้างคุณค่าเพิ่มใหก้บัองคก์ร  
๒. ลกัษณะงานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานของ  

องคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการควบคุมและก ำกบัดูแล  
๓. การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
๔. การปฏิบติังานตรวจสอบ 
๕. การรายงานผลการปฏิบติังาน 
๖. การติดตามผลจากการรายงานสู่การปฏิบติั 
๗. การยอมรับสภาพความเส่ียง ควรน ำเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร ซ่ึง  

ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขหารือกบัผูบ้ริหาร 
  

จริยธรรมของผูต้รวจสอบภายใน 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูต้รวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไวเ้ป็นหลกัปฏิบติั  

ดงัน้ี  
๑. มีจุดยนืท่ีมัน่คง ( Integrity ) ซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียร มีความรับผดิชอบ  
๒. ความเท่ียงธรรม ( Objectivity ) ตอ้งท ำหนา้ท่ีประเมินอยา่งเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ ไม่ 

เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  
๓. การปกปิดความลบั ( Confidentiality ) การรักษาความลบัในเร่ืองท่ีตรวจสอบ  
๔. ความสามารถในหนา้ท่ี ( Competency ) ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี และพฒันาตนเอง 

อยา่งต่อเน่ือง 
  
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน  ปัญหา อุปสรรคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณ 

ตดัสินใจหน่วยงานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เพื่อใหก้ารปฏิบติังำนเป็นไป 
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะ 
รัฐมนตรีและหนงัสือสั่งการ ใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานใหถู้กตอ้ง ลดขอ้ผดิพลาด 



บทที ่๒ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process)  
กระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานตรวจสอบดว้ย 

ความมัน่ใจและมีคุณภาพ ประกอบดว้ย 
๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
๒. การปฏิบติังานตรวจสอบ 
๓. การจดัท ำรายงานและติดตามผล 
 

การวางแผนตรวจสอบ 
การวางแผนไวล่้วงหนา้ก่อนลงมือปฏิบติังำน โดยกาหนดวตัถุประสงค ์ หน่วยรับตรวจ  เวลา 

บุคลากร งบประมาณ ประกอบเน้ือหา ๓ เร่ือง  
๑. ประเภทของการวางแผนการตรวจสอบแบ่งเป้นการวางแผนการตรวจสอบ ( Audit  Plan) และ 

การวางแผนการปฏิบติังาน ( Engagement Plan )  
แผนการตรวจสอบเป็นแผนงานท่ีหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในจดัท ำข้ึนล่วงหนา้เป็นเสมือนเขม็ทิศ 

ในการปฏิบติังาน โดยแบง่แยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ ำปี  
แผนการปฏิบติังาน หมายถึง แผนการปฏิบติังานท่ีผูต้รวจสอบภายในท่ีไดรั้บมอบหมายงานตาม 

แผนการตรวจสอบ จดัท ำไวล่้วงหนา้เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จ  
๒. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
- ส ำรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ ท ำความเขา้ใจ คุน้เคยและระบบงานของหน่วยรับตรวจ  
- ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  
- ประเมินความเส่ียง  
- การวางแผนการตรวจสอบน ำความเส่ียงมาพิจารณาเพื่อด ำเนินการ 
- การวางแผนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้รอบคลุมประเด็นการ 

ตรวจสอบ วตัถุประสงค ์ขอบเขตและแนวทางปฏิบติังาน  
๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมติัแผน 
หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผูบ้ริหารสูงสุดของส่วนราชการเพื่ออนุมติั  

ภายในเดือนกนัยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก ำหนด ถา้พบขอ้ขดัขอ้งควร 
ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมติั  

แผนการปฏิบติังาน ผูต้รวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบติังานใหห้วัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในให ้
ความเห็นชอบก่อนท่ีจะด ำเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

  
การปฏิบติังานตรวจสอบ  
กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลกัฐาน เพื่อวเิคราะห์และประเมินผลการปฏิบติังานวา่ 

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบสาระส ำคญั ๓ ขั้นตอน ดงัน้ี 



- ๖ - 
๑. ก่อนเร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบ  
หลงัจากการท ำแผนปฏิบติังาน จดัท ำตารางการปฏิบติังาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงานแต่ 

ละงาน ก ำหนดวนัและระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
๑.๑ จดัท ำแผนปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อก ำหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขต และระยะเวลาในการ  

ตรวจสอบ  
๑.๒ แจง้หน่วยรับตรวจเพื่อแจง้แผนการปฏิบติังานเพื่อให้ทราบถึงวตัถุประสงค ์ขอบเขต และ 

ระยะเวลาในการตรวจสอบ  
๑.๓ การเตรียมการเบ้ืองตน้ สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบคร้ังก่อน  

ศึกษาแผนการด ำเนินงาน และรายละเอียดขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในการตรวจสอบ จดัท ำกระดาษท ำการ  
๒. ระหวา่งการปฏิบติังานตรวจสอบ 
เร่ิมปฏิบติังานดว้ยการประชุมเปิดการตรวจสอบระหวา่งทีมงานและหน่วยรับตรวจ โดยแจง้  

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการตรวจสอบ คดัเลือกวธีิการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเ้หมาะสม 
มีขั้นตอน ดงัน้ี  

๒.๑ รวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานการตรวจสอบ  
๒.๒ เขา้สังเกตการณ์ปฏิบติังาน เพื่อหาขอ้สรุปการปฏิบติังานวา่มีประสิทธิภาพเพียงใด  
๒.๓ ท ำการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม  

ภายใน  
๒.๔ ทดสอบการปฏิบติังานตามระบบท่ีวางไว ้ 
๒.๕ ตรวจสอบเชิงวเิคราะห์  
หวัหนา้ตรวจสอบควรก ำกบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามวธีิปฏิบติังานตรวจสอบ เวลาใหเ้ป็นไป 

ตามตารางการปฏิบติังาน ตามแนวทางปฏิบติังานในแผนปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม 
สถานการณ์ไดโ้ดยสมเหตุสมผล และถา้มีความจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ตอ้งไดรั้บการ 
อนุมติัจากหวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน  

ประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสรุปผลส่ิงท่ีตรวจสอบ ท ำความเขา้ใจและช้ีแจงประเด็นท่ี 
สงสัยแลกเปล่ียนความคิดเห็นหาขอ้ยติุ แจง้ก ำหนดการออกรายงานของหน่วยรับตรวจ  

๓. การปฏิบติัเม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ หวัหนา้ทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบติังานใหเ้สร็จ 
สมบูรณ์ ตรวจทานกระดาษท ำการ เอกสาร หลกัฐานและสรุปขอ้ท่ีตรวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบติังาน 
ประเมินการปฏิบติังาน 

๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีรวบรวมระหว่างตรวจสอบ 
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเช่ือถือได้ ความเก่ียวข้อง และประโยชน์ท่ีจะ
น ำไปใช ้
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๓.๒ การรวบรวมกระดาษท ำการ (  Working  Papers ) กระดาษท ำก า ร เป็ น เอ ก ส า ร ท่ี จั ดท ำ ข้ึ น 

ระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการท ำงาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ข้อมูล 
จากการวิเคราะห์และสรุปผลของการตรวจสอบ ประ เภทของกระดาษท ำการ กระดาษท ำการจัดท ำ ข้ึนเอง 
กระดาษท ำการท่ี จัดท ำโดยหน่วยรับ ตรวจ เช่น  ส ำเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงา น กระดาษท ำการท่ี 
ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น หนังสือยืนยนัยอดหน้ี หนังสือร้องเรียน ผูต้รวจสอบภายในควรสรุปผลกำร
ตรวจสอบ 

๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวธีิการปฏิบติังานตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนจดัท ำรายงานผลการ 
ปฏิบติังานตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนจดัท ำรายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ รวบรวมขอ้เทจ็จริงและ หลกัฐาน 
ต่างๆ ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบสรุปหาขอ้ตรวจพบในดา้นดีและปัญหาขอ้บกพร่อง ส่ิงท่ีตรวจพบ (Audit Finding) 
ควรมีลกัษณะมีความส ำคญัควรค่าแก่การรายงาน มีหลกัฐานชดัเจนเช่ือถือได ้จากการ วเิคราะห์อยา่งเท่ียงธรรม 
องคป์ระกอบขอ้ตรวจพบประกอบดว้ย  

๑) สภาพท่ีเกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ์ สอบทาน สอบถาม วเิคราะห์ 
๒) เกณฑก์ารตรวจสอบ ใชห้ลกัเกณฑจ์ากขอ้ก ำหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน  
๓) ผลกระทบ โอกาส ความเส่ียง หรือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปัญหานั้น สาเหตุ ขอ้มูล 

สาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
๔) ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้มูลท่ีผูต้รวจสอบภายในอาจเสนอในลกัษณะสร้างสรรค์  

เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit  Technique )  
เทคนิคการตรวจสอบ เป็นวธีิการรวบรวมหลกัฐานขอ้เทจ็จริงต่างๆ ในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ 

เทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจสอบโดยทัว่ไป ดงัน้ี  
๑) การสุ่มตัวอย่าง  เป็นการเลือกขอ้มูลแต่เพียงบางส่วน ปัจจุบนันิยมใชก้นั ๔ วธีี คือ  

๑.๑ วิธี  Random Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างจ ำนวนหน่ึงจากข้อมูลทั้ งหมด โดยให้แต่ 
ละหน่วยของข้อมูลทั้งหมด โดยให้แต่ละหน่วยของข้อมูลมีโอกาสท่ีจะได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไป 
อยา่งยติุธรรม เช่น การจบัสลาก เป็นตน้  

๑.๒ วิธี  Systematic Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการก ำหนดระยะหรือช่วงตอนของ 
ตวัอย่างท่ีจะเลือกด้วยวิธีแบ่งไวเ้ท่า ๆ กัน เช่น เลือกตวัอย่างใบส ำคญั ๑ ฉบบั จากใบส ำคญัทุก ๆ ๑๕ ฉบบั 
เป็นตน้  

๑.๓ วธีิการแบ่งขอ้มูลออกเป็นกลุ่ม  
- Stratified  Sampling  เป็นการเลือกตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัโดยมีวธีิการ  

ด ำเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อมูลท่ีมีลักษณะเหมือนกันไวใ้น 
กลุ่มเดียวกนั และสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกคร้ังหน่ึงโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งอาจแตกต่ำงกนัไปในแต่  
ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ตัวอย่างท่ีดี มีควำมถูกต้องและเช่ือถือได้  เช่น ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีปริมาณมาก 
และสถานท่ีเก็บมีหลายแห่ง  
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- Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลท่ี มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันโดยมี 

วิธีด ำเนินการเป็น  ๒ ขั้นตอน คือ แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยก ำหนดจ ำนวนเท่ากัน ซ่ึงถือต ำแหน่งท่ีตั้ ง 
หรือการเก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์ ข้ึนอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลท่ีมีอยู่ทั้ งหมด และการ 
สุ่มเลือกกลุ่มต่างๆ ท่ีแบ่งไวม้าเป็นตวัอย่าง กล่าวคือเลือกทั้งกลุ่มท่ีเป็นตวัอย่างในการสุ่มเลือกตวัอย่ำงน้ี ซ่ึง
จะเป็นจ ำนวนมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะและขนาดของขอ้มูล  

๑.๔ วธีิ Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกขอ้มูลท่ีข้ึนอยูก่บัการ ตดัสินใจ 
ของผู ้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างท่ี สุ่มเลือกนั้ นควรเป็นส่ิงของท่ี มี 
คุณลกัษณะพิเศษ ซ่ึงเคล่ือนยำ้ยหรือหยบิฉวยไดแ้ละอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตไดด้ว้ย 

๒) การตรวจนับ  
เป็นการพิ สูจน์จ ำนวนและสภาพของส่ิงท่ีตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามท่ีบันทึกไว้ห รือไม่ 

ส่ิงของนั้นเป็นอย่างไร อยู่ในสภาพช ำรุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจนับน้ีจะ 
ใชก้ารตรวจสอบเงินสด วสัดุ ครุภณัฑ ์และยานพาหนะ เป็นตน้ 

๓) การยืนยนัยอด  
เป็ นการขอให้ บุ คคล ท่ี ไม่ ใช้ผู ้รับ ตรวจซ่ึ งท ราบ เร่ืองเก่ียวกับ หลักฐานต่างๆ ให้การยืนย ัน 

ลกัษณ์อกัษรมายงัผูต้รวจสอบโดยตรง การยืนยนัน้ีเม่ือปฏิบติัอย่างถูกตอ้งจะถือเป็นหลกัฐานท่ีเช่ือถือได้มำก 
ท่ีสุด เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวไม่จ ำเป็นตอ้งปิดบงัขอ้เท็จจริง เทคนิคน้ีส่วนใหญ่ใช้กบัการยืนยนัยอดเงินฝำก
ธนาคาร หรือสินทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นความครอบครองของบุคคลอ่ืน 

๔) การตรวจสอบเอกสารใบส ำคัญ  
เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานประกอบการลงบญัชี เช่น ใบแจง้การเครดิตบญัชี คู่มือฉบบั ฎีกา 

ส ำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบน ำฝากของหน่วยงานย่อย ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก ใบส ำคญัรับเงิน สัญญำ
การยมืเงิน และใบโอน เป็นตน้  

เอกสารเหล่าน้ีพิสูจน์ความถูกตอ้งของรายการท่ีลงไวใ้นสมุดบญัชีไดมี้การตรวจน้ีเรียกวา่  Vouching 
ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดยระมดัระวงัวา่ 

- เป็นเอกสารจริง ไม่ใช่เอกสารปลอมหรือผา่นการแกไ้ข 
- มีการบนัทึกรายการโดยถูกตอ้ง ครบถว้น 
- มีการอนุมติัรายการตามระเบียบของทางราชการ 
๕) การค ำนวณ  
เป็นการพิสูจน์ความถูกตอ้งของตวัเลข ซ่ึงถือเป็นหลกัฐานท่ีเช่ือถือได้มาก ผูต้รวจสอบควรท ำกำร 

ทดสอบตวัเลขทุกคร้ัง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ยอดท่ีแสดงเป็นยอดท่ีถูกตอ้ง 
๖) การตรวจสอบการผ่านรายการ 
เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของการผา่นรายการจากสมุดบญัชีรายการขั้นตน้ไปยงั 

สมุดบนัทึกรายการขั้นปลาย วธีิการตรวจน้ีเรียกวา่  Posting  ซ่ึงเป็นวธีิการตรวจท่ีส ำคญัมากอีกวธีิหน่ึง 
๗) การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
เป็นการตรวจสอบวา่ยอดคงเหลือและรายการในบญัชียอ่ยและทะเบียนสัมพนัธ์กบับญัชีคุมหรือไม่ 

เช่น ตรวจสอบยอดคงเหลือของบญัชียอ่ยกบัยอดบญัชีแยกประเภททัว่ไป เป็นตน้ 
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๘) การตรวจหารายการผดิปกติ 
เป็นการตรวจรายการในสมุดบญัชีต่างๆ หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรือไม่ ซ่ึงอาจท ำ

ใหพ้บขอ้ผดิพลาดท่ีส ำคญัได ้ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัความรู้ ความช ำนำญและประสบกำรณ์ของผูต้รวจสอบเป็นส ำคญั 
๙) การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของข้อมูล 
เป็นการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากขอ้มูลของรายการหน่ึงๆ อาจมีความสัมพนัธ์ 

กับรายการอ่ืนๆ ได้ เช่น บัญชีเงินงบประมาณเบิกจากคลังปีปัจจุบันสัมพันธ์กับบัญชีรำยจ่ำยตามแผนงาน 
งานและโครงการปี ปั จ จุ บั น  ร า ย ก า ร ท่ี เก่ี ย ว ข้ อ ง สั ม พั น ธ์ กั น ป ร า ก ฏ อ ยู่ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ย่ อ ม แส ด ง 
ความถูกตอ้งของบญัชีไดร้ะดบัหน่ึง ฉะนั้น ผูต้รวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ควบคู่กนั 

๑๐) การวเิคราะห์เปรียบเทยีบ  
เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพนัธ์และความเปล่ียนแปลงของขอ้มูลต่างๆ วา่เป็นไปตามท่ี 

คาดหมายหรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อนัจะช่วยใหเ้ห็นวา่ตอ้งใชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนเพิ่มเติมหรืออาจลด 
ขอบเขตการตรวจสอบได ้

การวเิคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการ ดงัน้ี 
๑. เปรียบเทียบขอ้มูลของงวดปีปัจจุบนักบังวดปีก่อน 
๒. เปรียบเทียบขอ้มูลของงวดปีปัจจุบนักบัประมาณการ หากผลของการวเิคราะห์เปรียบเทียบ พบวา่  

มีความแตกต่างท่ีเป็นสาระส ำคญัต่อการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบจะตอ้งสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับ ตรวจ 
และใชเ้ทคนิคการตรวจสอบอ่ืนเพิ่มเติม  

๑๑) การสอบถาม  
เป็นการสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงต่างๆ การสอบถามอาจท ำไดท้ั้งเป็นลายลกัษณ์ 

อกัษรหรือดว้ยวาจา การสอบถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาจใชแ้บบสอบถามและก ำหนดค ำถามเพื่อใหไ้ด ้ 
ค ำตอบวา่ ใช่ หรือ ไม่ใช่ หรืออาจจะเป็นค ำถามท่ีกระตุน้ใหผู้ต้อบใชค้วามคิดของตนเองก็ได ้ข้ึนอยูว่ำ่ผู ้
ตรวจสอบตอ้งการค ำตอบในลกัษณะใด ทั้งน้ี ค ำถามท่ีใชค้วรมีลกัษณะต่อเน่ืองกนั  

๑๒) การสังเกตการณ์  
เป็นการสังเกตใหเ้ป็นดว้ยตาในส่ิงท่ีตอ้งการทราบอยา่งระมดัระวงั โดยใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยู ่

รวมถึงการใชว้จิารณญาณพิจารณาส่ิงท่ีไดเ้ห็น แลว้บนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ไว ้
๑๓) การตรวจทาน 
เป็นการยืนยนัความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย  ำ ความสมเหตุสมผล หรือความน่าเช่ือถือของส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง โดยการหาหลักฐานยืนยนักับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ เช่น ข้อเท็จจริงปรากฎว่าได้จ่ายเงินให้กับ 
เจ้าหน้ีแล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลักฐานท่ีจะน ำมาตรวจทาน คือ ต้นขั้ วเช็คท่ีระบุเลขท่ีเช็ค วนัท่ี ช่ือเจ้ำหน้ี 
รายการท่ีจ่าย จ ำนวนเงิน และการลงนามของผูถื้ออ ำนาจสั่งจ่ายตลอดจนใบเสร็จรับเงินท่ีได้รับจากเจ้ำหน้ี 
ซ่ึงควรมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัตน้ขั้วเช็ค เป็นตน้ 
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๑๕) การประเมินผล 
เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวก้บัผลการปฏิบติังานจริงวา่เกิดผลต่ำงหรือไม่ 

ถา้เกิดผลต่าง ผูต้รวจสอบตอ้งพิจารณาวา่เกิดข้ึนจากวธีิปฏิบติัไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือเน่ืองจำกสาเหตุอ่ืน 
เม่ือทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงแลว้ ผูต้รวจสอบตอ้งวเิคราะห์ต่อไปอีกวา่เกิดจากสาเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือ 
การควบคุมของวญิญูชนหรือไม่ หากมิใช่ ควรเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

ผูต้รวจสอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อมูลท่ีน ำมาเปรียบเทียบและผ่ำนการประเมินผลมาแล้ว 
นั้นเพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพื่อใหส้ามารถน ำมาวเิคราะห์ ประเมินผลได ้

ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบตอ้งตดัสินใจวา่ขอ้มูลท่ีน ำมาใชเ้พียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการ 
ตรวจสอบเพียงใด เพื่อน ำมาใช้วิเคราะห์ประเมินผล ทั้ งน้ี ควรประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน จากการ 
เพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการเม่ือเทียบกบัผลท่ีไดรั้บ  
 

การจดัท ำรายงานและติดตามผล 
๑. การจัดท ำรายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู ้บริหารทราบถึงวตัถุประสงค์ ขอบเขต 

วิธีปฏิบติังาน และผลการตรวจสอบ สรุปข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ความเส่ียงการควบคุม เร่ืองอ่ืนท่ีผูบ้ริหำร 
ควรทราบ องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล  
สร้างสรรค์ จูงใจ ลักษณะการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการรายงานด้วยวาจาเป็นทางการมีรายงาน 
โดยการเขียนประกอบลกัษณะของรายงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

๒.  การติดตามผล ( Follow  up) ผู ้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู ้บ ริหารสั่ งการหรือไม่ 
ประการใด เพื่อให้ทราบข้อท่ีตรวจพบ ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล 
หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก ำหนดวธีิการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล ตาราง  
ก ำหนดเวลาท่ีใช้ติดตามรายงานปีก่อนในปีปัจจุบนัควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลำใน 
การด ำเนินงานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการสั่งการและแก้ไขปรับปรุงขอ้บกพร่อง อาจประเมินจากแผนงานหรือ 
วธีิการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติังาน 



บทที ่ ๓ 
แนวทางการตรวจสอบ 

แนวทางการตรวจสอบดา้นการเงิน การคลงั และการพสัดุ 
ดา้นงบประมาณ 
๑. การจดัท ำแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑) แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
๒) แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
๓) แผนงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี 
๔) แผนการด ำเนินงาน 

๒. การจดัท ำงบประมาณ 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ  
๑) งบประมาณรายจ่ายประจ ำปี และงบประมาณรำยจ่ายประจ ำปีเพิ่มเติม  
๒) เอกสารโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
๓) ประกาศใชง้บประมาณ และประกาศการอนุมติัหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ดา้นการเงินและการบญัชี 
ดา้นการเงิน 
การตรวจสอบดา้นการปฏิบติังานดา้นการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งการ 

ตรวจสอบออกเป็น  ๖ หวัขอ้ ดงัน้ี 
๑) จ ำนวนเงินคงเหลือ ณ วนัท่ีเขา้ตรวจสอบ 
วธีิการตรวจสอบ  
๑.๑ มีเงินสดคงเหลือในตูนิ้รภยัหรือไม่ หากพบวา่มีใหท้  ำการตรวจนบั โดยตอ้งตรงกบั 

ยอดเงินสดคงเหลือท่ีปรากฏในรายงานสถานะการเงินประจ ำวนั  
๑.๒ ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานสถานะการเงินประจ ำวนั ณ วนัท่ีเขา้ตรวจสอบตรง 

กบัสมุดเงินฝากธนาคารหรือ Bank Statement หากไม่ตรงกนัใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท ำงบกระทบยอดเงินฝาก 
ธนาคาร เพื่อหาสาเหตุของผลต่าง  

๑.๓ ณ วนัส้ินเดือน มีเงินฝากธนาคารตามหนงัสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารตรงกบั 
รายงานสถานะการเงินประจ ำวนั  

๒) การจดัท ำรายงานสถานะการเงินประจ ำวนั  
วธีิการตรวจสอบ  
๒.๑ จดัท ำรายงานสถานะการเงินประจ ำวนัเป็นไปตามแบบท่ีก ำหนดและจดัท ำเป็นปัจจุบนั 
๒.๒ ใหจ้ดัท ำทุกวนัท่ีมีการรับ-จ่ายเงิน  
๒.๓ ตอ้งเสนอรายงานสถานะการเงินประจ ำวนัผา่นปลดัเทศบาลเพื่อเสนอให้ผูบ้ริหาร 
ทอ้งถ่ินทราบ 
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 ๒.๔ รายงานสถานะการเงินประจ ำวนัลงลายมือช่ือครบถว้น 
 ๓) การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการต่างๆ และผูต้รวจสอบการรับเงิน 
 วิธีการตรวจสอบ  

 ๓.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 ๓.๒ มีคณะกรรมการอยา่งนอ้ย ๓ คน โดยระบุผูถื้อกุญแจตูนิ้รภยั  

๓.๓ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรแทนชัว่คราว กรณีกรรมการเก็บรักษาเงินไม่สามารถ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 

๓.๔ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามค ำสั่งและลงลายมือช่ือในรายงานสถานะการเงินประจ ำวนัครบถว้น  
๔) การรับเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
วธีิการตรวจสอบ  
๔.๑ รับเงินและน ำส่งเงินรายไดค้รบถว้น 
๔.๒ ผูต้รวจสอบไดต้รวจสอบจ ำนวนเงินท่ีจดัเก็บและลงลายมือช่ือหลงัส ำเนาใบเสร็จรับเงิน  

ฉบบัสุดทา้ย  
๔.๓ จดัท ำใบน ำส่งเงินและใบส ำคญัสรุปใบน ำส่งเงินพร้อมผูรั้บเงินและผูส่้งเงินลงลำยมือช่ือ 

ครบถว้น  
๔.๔ สมุดเงินสดรับ ทะเบียนรายรับ ใบน ำส่งเงินและใบส ำคญัสรุปใบน ำส่งเงินครบถว้น 

ถูกตอ้ง ตรงกนั 
๕) การใชใ้บเสร็จรับเงิน 
วธีิการตรวจสอบ  
๕.๑ มีส ำเนาใบเสร็จรับเงินติดไวก้บัเล่ม  
๕.๒ การเขียนใบเสร็จรับเงินหา้มขดู ลบ แกไ้ข เพิ่มเติม หากมีความจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขให ้

ขีดฆ่าและใหผู้รั้บเงินลงลายมือช่ือก ำกบัการขีดฆ่าไว ้ 
๕.๓ มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และลงรายการครบถว้น 
๕.๔ เม่ือส้ินปีงบประมาณไดป้รุเจาะรู หรือประทบัตราเลิกใชใ้บเสร็จรับเงินและจดัท ำ

รายงานการใชใ้บเสร็จรับเงินเสนอผา่นปลดัเพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ  
๕.๕ ตรวจสอบจ ำนวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือกบัทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินมีจ ำนวนถูกตอ้ง  

ตรงกนั  
๖) การน ำส่งเงินและการน ำฝากธนาคาร  
วธีิการตรวจสอบ  
๖.๑ มีการจดัท ำบนัทึกการรับ-ส่งเงิน  
๖.๒ เม่ือมีการรับเงินรายได้ ให้น ำฝากธนาคารทั้งจ ำนวนในวนันั้น หากน ำฝากไม่ทนัให้ส่ง

มอบเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อเก็บรักษาไวใ้นตู้นิรภยั และให้น ำฝากธนาคารทั้งจ ำนวนในวนัท ำ
การถดัไป หากทอ้งถ่ินห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ใหน้ ำฝากธนาคารในวนัท ำการสุดทา้ยของสัปดาห์ 
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๖.๓  กรณี รับเงินรายได้แล้วไม่น ำส่ ง ห รือน ำส่งไม่ครบตามจ ำนวนท่ีจัดเก็บ  ห รือน ำ

ตรงกบัวนัท่ีจดัเก็บ หรือน ำส่งวนัรุ่งข้ึน โดยไม่มีการบนัทึกว่ารับเงินหลังปิดบญัชี หรือมีกำรน ำฝำกธนำคำร 
น้อยกว่าจ ำนวนท่ีจดัเก็บได้ ตอ้งให้ผูรั้บผิดชอบน ำส่งในวนัท่ีตรวจพบ และหากน ำส่งยงัไม่ครบถ้วนถือว่ำท ำ 
ใหเ้งินขาดบญัชี 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑) รายงานสถานะการเงินประจ ำวนั  
๒)  หนงัสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร/Bank Statement/สมุดเงินฝากธนาคาร  
๓)  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
๔) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีจดัเก็บและ 

น ำส่งเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน 
๕) ใบน ำส่งเงิน ใบส ำคญัสรุปใบน ำส่งเงิน ส ำเนาใบน ำฝากธนาคาร 
๖) ตน้ขั้วเช็ค รายการการจดัท ำเช็ค 
๗) ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายการใชใ้บเสร็จรับเงิน  
๘)  งบประมาณรายจ่ายประจ ำปี ทะเบียนคุมเงินรายรับ  

การจดัท ำบญัชีและงบการเงิน 
วธีิการตรวจสอบ 
๑) จดัท ำสมุดบญัชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย ทะเบียนรายรับ และสรรพบญัชีต่างๆ จดัท ำเป็น 

ปัจจุบนั  
๒) การบนัทึกบญัชีเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิ 

ปฏิบติัการบนัทึกบญัชี การจดัท ำทะเบียน และรายงานการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๓) จดัท ำงบการเงิน ณ วนัส้ินเดือน เพื่อเสนอผา่นปลดัน ำเสนอใหผู้บ้ริหารทรำบและส่งส ำเนา 

งบการเงินใหก้บัผูก้  ำกบัดูแล (อ ำเภอ/จงัหวดั) ตำมแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก ำหนด ดงัต่อไปน้ี 
- รายงานรับ-จ่ายเงิน 
- งบทดลอง 
- รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
- กระดาษท ำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) 
- กระดาษท ำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) 
- กระดาษท ำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนส ำรองเ งินสะสม) 
- กระดาษท ำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู)้ 
- กระดาษท ำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ 
- กระดาษท ำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย 



- ๑๔ -  
๔) จดัท ำงบการเงิน ณ วนัส้ินปี เพื่อแสดงผลการด ำเนินงานและสรุปฐานะการเงินเสนอ 

ใหค้ณะบริหารทราบและส่งส ำเนางบการเงิน ณ วนัส้ินปี ใหก้บัผูก้  ำกบัดูแลและส ำนกังานการตรวจเงิน 
แผน่ดินภายใน ๙๐ วนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณและประกาศส ำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ อ่ืนๆ 
ใหป้ระชาชนทราบ จดัท ำตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก ำหนด ดงัต่อไปน้ี 

- งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน 
หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายบญัชีท่ีส ำคญั 
หมายเหตุ ๒ งบทรัพยสิ์น 
หมายเหตุ ๓ เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
หมายเหตุ ๔ เงินฝากกองทุน 
หมายเหตุ ๕ ลูกหน้ีเงินยมื 
หมายเหตุ ๖ รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ 
หมายเหตุ ๗ ลูกหน้ีค่าภาษี 
หมายเหตุ ๘ ลูกหน้ีรายไดอ่ื้นๆ 
หมายเหตุ ๙ ลูกหน้ีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
หมายเหตุ ๑๐ ลูกหน้ีอ่ืนๆ 
หมายเหตุ ๑๑ ลูกหน้ีเงินยมืสะสม 
หมายเหตุ ๑๒ สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนๆ 
หมายเหตุ ๑๓ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
หมายเหตุ ๑๔ รายจ่ายคา้งจ่าย 
หมายเหตุ ๑๕ ฎีกาคา้งจ่าย 
หมายเหตุ ๑๖ เงินรับฝาก 
หมายเหตุ ๑๗ หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
หมายเหตุ ๑๘ เจา้หน้ีเงินกู ้
หมายเหตุ ๑๙ หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
หมายเหตุ ๒๐ เงินสะสม และรายละเอียดแนบทา้ยฯ 
หมายเหตุ ๒๑ เงินทุนส ำรองเงินสะสม 
- งบแสดงผลการด ำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 
- งบแสดงผลการด ำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
- งบแสดงผลการด ำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและเงินทุนส ำรองเงินสะสม 
- งบแสดงผลการด ำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนส ำรองเงินสะสมและเงินกู ้



- ๑๕ - 
๕) ทุกส้ินปีงบประมาณ เม่ือปิดบญัชีรายรับรายจ่ายแลว้ ใหก้นัเงินสะสมประจ ำปีไวร้้อยละ 

๒๕ ของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ำรองเงินสะสม โดยท่ีทุนส ำรองเงินสะสมน้ีใหเ้พิ่มข้ึนร้อยละ ๒๕ ของทุกปี 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑)  สมุดเงินสดรับ-จ่าย 
๒)  ทะเบียนเงินรายรับ 
๓)  สมุดบญัชีแยกประเภท 
๔)  งบการเงินประจ ำเดือน 
๕)  งบการเงิน ณ วนัส้ินปีงบประมาณ  
๖) หนงัสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินเดือนและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
๗) ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั 

ด้านการเบิกจ่าย 
๑. การเบิกจ่ายเงิน 
วธีิการตรวจสอบ  
๑) การจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัตามงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี หรืองบประมาณเพิ่มเติม 

หรือขอโอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจง  
๒) แผนการใชจ่้ายเงิน โดยใหว้างแผนทุก ๓ เดือน (ไตรมาส) ตามแผนการใชจ่้ายเงินท่ีกรม 

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก ำหนดส่งใหก้องคลงัก่อนวนัเร่ิมตน้ของแต่ละไตรมาสอยา่งนอ้ย ๒๐ วนั  
๓) การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณใดใหเ้บิกไดเ้ฉพาะงบประมาณ นั้น 

รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให ้อปท. โดยระบุวตัถุประสงค ์เวน้แต่  
- เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายท่ียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัในปีงบประมานั้นและไดรั้บอนุมติัใหก้นัเงิน 

ไวต่้อผูมี้อ ำนาจตามระเบียบฯ แลว้  
- เป็นงบประมาณรายจ่ายท่ีไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปีงบประมาณ และไดรั้บอนุมติัจำก 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหก้นัเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถดัไป  
- กรณีมีเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยระบุวตัถุประสงคซ่ึ์ง 

ทนัภายในส้ินปีงบประมาณท่ีผา่นมา และไดบ้นัทึกบญัชีไวแ้ลว้ 
๔) จดัท ำทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงินและรายงานการจดัท ำเช็ค  
๕) หวัหนา้หน่วยงานผูเ้บิกเป็นผูล้งลายมือช่ือเบิกเงินและใหว้างฎีกาตามแบบท่ีก า  
๖) หนา้ฎีกาเบิกจ่ายเงินลงลายมือช่ือและเอกสารประกอบฎีกาถูกตอ้งครบถว้นและหลกัฐาน 

การเบิกหากเป็นภาพถ่ายหรือส ำเนาใหผู้เ้บิกรับรองความถูกตอ้งดว้ย 
๗) การซ้ือ เช่าทรัพยสิ์น หรือจา้งท ำของ ใหว้างฎีกาอยา่งชา้ไม่เกิน ๕ วนันบัจากวนั 

ตรวจรับทรัพยสิ์นหรือตรวจรับงาน 
๘) การจ่ายเงินใหจ่้ายเป็นเช็ค 



   - ๑๖ -  
 ๙)  สมุดเงินสดจ่าย รำยงานการจดัท ำเช็ค ตน้ขั้วเช็ค Bank Statement ถูกตอ้ง ตรงกนั 
 ๑๐) หลกัฐานการจ่ายเงินใบเสร็จรับเงินไดรั้บรองการจ่าย และใบส ำคญัคู่จ่ายหวัหนา้ 
หน่วยงานคลงัรับรองความถูกตอ้ง  
 ๑๑) เงินท่ีเบิกถา้ไม่ไดจ่้ายหรือจ่ายไม่หมดใหห้น่วยงานผูเ้บิกน ำส่งคืนหน่วยงานคลงั 
ภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บเงินจากหน่วยงานคลงั 
 ๑๒) การจดัเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจดัท ำเช็ค 
 เอกสารประกอบการตรวจสอบ   

 ๑) ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั  
 ๒) แผนการใชจ่้ายเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และของหน่วยงานผูเ้บิก 
 ๓) ทะเบีนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 
 ๔) สมุดฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
 ๕) ฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
 ๖) รายงานการจดัท ำเช็ค  
 ๗) สมุดเงินสดจ่าย ตน้ขั้วเช็ค และ Bank Statement  

๒. การเขียนเช็คส่ังจ่าย  
วธีิการตรวจสอบ  
๑) เช็คสั่งจากใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิไดขี้ดฆ่าค ำวำ่ “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผูถื้อ” 

ออก และขีดคร่อมเช็ค 
๒) สั่งจ่ายเช็คในนามหวัหนา้หน่วยงานคลงั กรณีวงเงินต ่ำกวำ่ ๒,๐๐๐ บาทา หำ้มออกเช็คสั่ง 

จ่ายเงินสด 
๓) เช็คสั่งจ่ายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและปลดั อปท. ร่วมลงนาทดว้ยทุกคร้ัง 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑) เช็ค/ตน้ขั้วเช็ค 
๒)  ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
๓)  หนงัสือแจง้รายช่ือผูล้งนามในการสั่งจ่ายเช็คใหก้บัธนาคาร  
๓. การยืมเงินงบประมาณ 
วธีิการตรวจสอบ  
๑)  มีงบประมาณเพื่อการนั้นแลว้  
๒)  สัญญายมืเงินตามแบบท่ีก ำหนดและรับรองวา่จะปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ 

 
ค ำสั่งท่ีไดก้  ำหนดไว ้และจะน ำใบส ำคญัคู่จ่ายท่ีถูกตอ้งรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืน ถา้ไม่ส่งตำมก ำหนด 
ก็จะชดใชเ้งินหรือยนิยอมให ้อปท. หกัเงินเพื่อชดใชเ้งินยืมนั้น  

๓) ผูย้มืไม่มีเงินยมืคา้งและใหย้มืไดเ้ฉพาะผูมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานนั้นๆ หา้มยมืแทนกนั 
๔) ตอ้งไดรั้บการอนุมติัใหจ่้ายเงินยมืตามสัญญาเงินยมื โดยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผุอ้นุมติั 



- ๑๗ -  
๕) บนัทึกรายการยมื และรายการส่งใชเ้งินยมืในทะเบียนเงินยมืทุกคร้ังโดยใหผู้ย้มื-

ผูส่้งใชล้ง ช่ือในทะเบียนเงินยมืส ำหรับรายการนั้นๆ 
๖) ส่งใชใ้บส ำคญัและเงินเหลือจ่าย (ถา้มี) ภายในระยะเวลาท่ีก ำหนด  
๗) ครบก ำหนดส่งใชเ้งินยมืไดติ้ดตามผูย้มืส่งใชเ้งินยมื และหากผูย้มืไม่ส่งใช ้ผูบ้ริหาร 

ทอ้งถ่ินสั่งการใหผู้ย้มืส่งใชอ้ยา่งชา้ไม่เกิน ๓๐ วนั 
๘) กรณีการส่งใชเ้งินยมื และมีเงินสดเหลือจ่าย ไดมี้การออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูย้มืไว ้

เป็นหลกัฐาน  
๙) ผูย้มืส่งใบส ำคญัคู่จ่ายหกัลา้งเงินยมืแลว้ มีเหตุให้ตอ้งทกัทว้ง ตอ้งแจง้ใหผู้ย้มืทรำบโดยด่วน 

และใหป้ฏิบติัตามค ำทกัทว้งภายใน ๑๕ วนับัจากวนัท่ีไดรั้บค ำทกัทว้ง 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑)   ทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืงบประมาณ 
๒)  สัญญาเงินยมื 
๓)  ฎีกาเบิกเงินยมืงบประมาณ และเอกสารประกอบ  
๔. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
วธีิการตรวจสอบ  
๑) ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปราชการจากผูมี้อ ำนาจอนุมติั 
- นำยอ ำเภอ เป็นผูอ้นุมติัการเดินทางไปราชการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและประธานสภา  
- ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัการเดินทางไปราชการของรองนายกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

เลขานุการนายกฯ ขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงลูกจา้ง พนกังานจา้ง ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประธานสภาทอ้งถ่ินเป็นผูอ้นุมติัการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินโดยตอ้งมีค ำ

รับรองจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินวา่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะเบิกจ่าย  
- กรณีท่ีกระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แจ้งให้ผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

ประธานสภาทอ้งถ่ินเดินทางไปราชการประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้ถือวา่ไดรั้บอนุมติัให้เดินทางไปราชกำร 
แลว้ โดยไม่ตอ้งขออนุมติัต่อนำยอ ำเภออีก เพยีงแต่แจง้ใหน้ำยอ ำเภอทราบ 

๒) การตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าเบ้ียงเล้ียงเดินทางให้เบิกไดใ้นลกัษณะเหมาจ่ายตามจ ำนวนเงินและเง่ือนไขท่ีกรมส่งเสริม  

การปกครองท้องถ่ินก ำหนดโดยให้นับเวลาเดินทางตั้งแต่เวลาออกจากสถานท่ีอยู่ หรือสถานท่ีราชการปกติ 
จนกลบัถึงสถานท่ีอยู ่หรือสถานท่ีปฏิบติัราชการปกติ แลว้แต่กรณี 

- เวลาเดินทางไปราชการกรณีท่ีมีการพกัแรม ใหน้บัยีสิ่บส่ีชัว่โมงเป็นหน่ึงวนั ถา้ไม่ถึงยีสิ่บส่ี 
ชัว่โมงหรือเกินยี่สิบส่ีชัว่โมงให้ถือเป็นหน่ึงวนั หากกรณีท่ีไม่มีการพกัแรม หากนบัไม่ถึงยีสิ่บส่ีชัว่โมงและส่วนท่ี
ไม่ถึงนั้นนบัไดเ้กินสิบสองชัว่โมงใหถื้อเป็นหน่ึงวนั หากนบัไดไ้ม่เกินสิบสองชัว่โมง แต่เกินหกชัว่โมงข้ึนไปให้
ถือเป็นคร่ึงวนั 
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- การเดินทางไปราชการท่ีจ ำเป็นตอ้งพกัแรม เวน้แต่การพกัแรมซ่ึงโดยปกติตอ้งพกัแรมใน 

ยานพาหนะหรือพกัแรมในท่ีพกัซ่ึงทางราชการจดัท่ีพกัไวใ้หแ้ลว้ ใหผู้เ้ดินทางไปราชการเบิกค่าเช่ำท่ีพกัใน 
ลกัษณะเหมาจ่ายหรือลกัษณะจ่ายจริงก็ได ้แต่ถา้เป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะตอ้งเลือกค่าเช่ำท่ีพกั 
ในลกัษณะเดียวกนัทั้งคณะ ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในทอ้งท่ีท่ีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ใหผู้เ้ดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าท่ีพกัในอตัราสูงไดต้ามความจ ำเป็น ตามหลกัเกณฑท่ี์ก  ำหนด 

- การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใ้ชย้านพาหนะประจ ำทางและใหเ้บิกค่าพาหนะไดโ้ดย  
ประหยดั ในกรณีไม่มียานพาหนะประจ ำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช ้
ยานพาหนะอ่ืนได ้แต่ผูเ้ดินทางจะตอ้งช้ีแจงเหตุผลและความจ ำเป็นไวใ้นรายงานการเดินทางหรือหลกัฐำนกำร 
ขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น 

- การเดินทางขา้มเขตจงัหวดัระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัท่ีมีเขตติดต่อกบั  
กรุงเทพมหานครหรือการเดินทางขา้มเขตจงัหวดัท่ีผ่านเขตกรุงเทพมหานคร ให้เบิกค่าพาหนะรับจา้งได้เท่ำท่ี 
จ่ายจริงแต่ตอ้งไม่เกินเท่ียวละ ๖๐๐ บาท การเดินทางข้ามเขตจงัหวดัอ่ืน  ๆ ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงภายในวงเงิน 
เท่ียวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท  

- การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผูเ้ดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
มีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลกัษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายส ำหรับเป็นค่ำพาหนะส่วนตวัได้ตำม
ควำมจ ำเป็น เหมาะสม และประหยดั รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
กิโลเมตรละ ๒ บาท ให้ค ำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้ น 
และตรงซ่ึงสามารถเดินทางไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั ในกรณีท่ีไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใชร้ะยะทาง 
ตามเส้นทางของหน่วยงานอ่ืนตดัผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล ในกรณีท่ีไม่เส้นทางของกรมทางหลวงและมี
ของหน่วยงานอ่ืน ใหผู้เ้ดินทางเป็นผูรั้บรองระยะทางในการเดินทาง 

- การเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน ใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ชั้นธุรกิจ ส ำหรับผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบั ๙ หรือต ำแหน่งท่ีเทียบเท่าข้ึนไป 
(๒) ชั้นประหยดัหรือชั้นต ่ำสุด 

(ก) ส ำหรับผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบั ๖ ถึงระดบั ๘ หรือต ำแหน่งท่ีเทียบเท่า  
(ข) ผูด้  ำรงต ำแหน่งต ่ำกวา่ท่ีระบุใน (ก) เฉพาะกรณีท่ีมีความจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อ 

ประโยชน์ต่อทางราชการ และไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ ำนาจอนุมติั  
(๓) การเดินทางซ่ึงไม่เขา้หลกัเกณฑต์าม (๑) (๒) จะเบิกค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกินค่าใชจ่้ายในการ 

เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกนัตามสิทธิซ่ึงผูเ้ดินทางจะพึงเบิกได ้
๓. การเดินทางไปราชการประจ ำ ไดแ้ก่ การเดินทางไปประจ ำต่างส ำนกังานไปรักษาการ 

ในต ำแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพื่อด ำรงต ำแหน่งใหม่ ณ ส ำนกังานแห่งใหม่ เบิกค่าใชจ่้ายได ้ 
๔. การเดินทางกลับภูมิล ำเนาเดิม ให้หมายถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิล ำเนาเดิมของผู ้

เดินทางไปราชการประจ ำในกรณีท่ีออกจากราชการหรือถูกสั่งพกัราชการ  
๕. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 
๖. เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินผูเ้ดินทางไปราชการอาจเบิกเงินล่วงหนา้ไดต้ามสมควร โดยยื่นบญัชี 

รายการประมาณค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
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๗. การเบิกเงินตามระเบียบน้ี ผู ้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบส ำคัญคู่ จ่ำย 

และเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเจ้าสังกัด และให้เบิกจำกงบประมาณประจ ำปี ท่ี 
เดินทางไปราชการ 

๘ . ก ารเบิ ก ค่ าเช่ า ท่ี พัก เท่ าท่ี จ่ายจริง  ผู ้ เดิน ท างไป ราช ก ารจะใช้ใบ เส ร็จ รับ เงิน ห รือ 
รายการของโรงแรม หรือท่ีพกัท่ีมีขอ้ความแสดงว่าได้รับช ำระเงินค่าเช่าท่ีพกัเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้ำหน้ำท่ีรับ 
เงินของโรงแรมหรือท่ีพกัแรมลงลายมือช่ือ วนั เดือน ปี และจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บเพื่อเป็นหลกัฐานในการขอเบิก 
ค่าเช่าท่ีพกัก็ได ้

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  
๑) หนงัสือขออนุมติัการเดินทางไปราชการ  
๒) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
๓) หลกัฐานการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

  
๕. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
วธีิการตรวจสอบ  
๑) มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอยา่งครบถว้น เช่น ใบเสร็จรับเงิน รูปภาพ หนงัสือ

ตอบรับจากหน่วยงานท่ีจะเขา้ศึกษาดูงาน  
๒) ตารางก ำหนดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการอบรม  
๓) การอนุมติัใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรม โดยผูมี้อ ำนาจอนุมติัตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมในคร้ังน้ี  
๔) มีงบประมาณเพียงพอเพื่อการนั้น  
๕) กรณีการส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานอ่ืน ใหต้รวจสอบแบบแสดง 

เจตจ ำนงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก ำหนด  
๖) กรณีท่ี อปท.จดัอบรมเอง ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๗) การจดัหาวสัดุในการฝึกอบรม การจา้งเหมา ยานพาหนะ ฯลฯ ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุฯ 

๘) จดัท ำรายงานผลการเขา้รับการฝึกอบรมเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ภายใน ๖๐วนั 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑) ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

- โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
- ตารางก ำหนดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
- หนงัสือขอเขา้ดูงาน หนงัสือตอบรับจากหน่วยงานท่ีจะเขา้ศึกษาดูงาน 
- ใบเสร็จรับเงิน 
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- รูปภาพในการฝึกอบรม 
- หนงัสือขออนุมติัการเดินทางไปราชการ 

๒) รายงานผลการเขา้รับการฝึกอบรม 
 

๖. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
วธีิการตรวจสอบ  
๑) ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
๒) มีค าสั่งอนุมติัใหป้ฏิบติัราชการนอกเวลาปกติจากผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย  
๓) มีงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานเพียงพอ  
๔) การเบิกจ่ายเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีก ำหนดตามหนงัสือสั่งการ  
๕) การลงเวลาในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารและตามหลกัฐานการเบิก 

จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา 
๖) มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน  

ค่าตอบแทนไดห้รือไม่ เช่น การอยูเ่วรรักษาการณ์ หรือการปฏิบติังานนอกเวลาราชการไม่เตม็จ ำนวนชัว่โมง 
๗) มีการจดัท ำรายงานผลการปฏิบติังานนอกเวลาราชการต่อผูมี้อ ำนาจอนุมติัภายใน ๑๕ 

วนันบัแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการปฏิบติังาน 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑)  ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
๒)  สมุดลงเวลาในการปฏิบติังาน 
๓)  รายงานการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
 

๗. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานอ่ืน 
วธีิการตรวจสอบ  
๑)  การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวนัท่ี ๘ มกราคม  ๒๕๕๓  เร่ือง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายและกำรใชจ่้ายงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นภารกิจท่ีอยูใ่นอ ำนาจหนา้ท่ีของ อปท. ผูส้นบัสนุนและ 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์ 

๓) มีการก ำหนดโครงการท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี  
๔) ฎีกำเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ 

เงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕) กรณีการอุดหนุนเงินให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของ 

รัฐ ดงัน้ี 
- โครงการดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ ำนวยการการกระจาย

อ ำนาจ ระดบัจงัหวดั ยกเวน้ ภารกิจดา้นการศึกษาหรือดา้นสาธารณสุข 
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- โครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนในโครงการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม และมีการแบ่งส่วน 

งบประมาณของตนเอง และส่วนท่ีจะขอรับการสนบัสนุนอยา่งชดัเจน 
- การสนับสนุน  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวดัสามารถให้การสนับสนุนเป็นเงิน หรือ 

ก่อสร้างอาคารได้ แต่หากเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต ำบล ไม่สามารถให้การสนับสนุนเป็นเงิน 
ก่อสร้างได ้ท ำไดเ้พยีงการซ่อมแซมอาคารหรือส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน  

๖) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้องค์กร ประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรท่ี 
จดัตั้งตามกฎหมาย 

- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เป็นการเบิกจ่ายใหก้บัองคก์รประชาชน องคก์รการกุศลและองคก์ร 
ท่ีจดัตั้ งตำมกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวนัท่ี  ๘ มกราคม 
๒๕๕๓ เร่ือง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใชจ่้ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน  

- โครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนขององคก์รประชาชน (กลุ่ม หรือชุมชน)โดยในโครงการ 
จะตอ้งสามารถเสริมสร้างความเขม้แขง็โดยมีลกัษณะของการแกไ้ขปัญหาความยากจนและส่งเสริมให ้
ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและน ำไปสู่การพฒันาขององคก์รประชาชนในโอกาสต่อไปดว้ยตนเอง โดยไม่ใช่กำร 
สนบัสนุนในโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีน เช่น การอุดหนุนเพื่อน ำไปเป็นทุนกูย้มื หรือสมทบ
กองทุนต่างๆ หรือการซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย หรือใหเ้ป็นเงินรางวลั เป็นตน้ 

- การจดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงผูแ้ทนหน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน  
- หน่วยงานท่ีขอรับการสนบัสนุนไดอ้อกใบเสร็จรับเงินหรือใบส ำคญัรับเงินให ้อปท.  
- รายงานผลการด ำเนินงานท่ีหน่วยงานท่ีขอรับการอุดหนุนรายงานให ้อปท. ภายใน ๓๐ วนั  

นบัแต่โครงการแลว้เสร็จ โดยตอ้งตรวจสอบวา่การใชจ่้ายเงินตามโครงการดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการ 

- หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการด ำเนินการ ให ้อปท. พิจารณาไม่ตั้ง 
งบประมาณอุดหนุนในคร้ังต่อไป 

- การติดตามและประเมินผลการด ำเนินงาน หากหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม่ด ำเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ให ้อปท. เรียกเงินเท่าจ ำนวนท่ีอุดหนุนไปทั้งหมดคืน 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑) ฏีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
๒) งบประมาณรายจ่ายประจ ำปี 
๓) รายงานโครงการท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ ำนวยการกระจายอ ำนาจ 
๔) โครงการท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๕) บนัทึกขอ้ตกลง 
๖) รายงานผลการด ำเนินการ 
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๘. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  
วธีิการตรวจสอบ  
๑) โครงการของการจดังานนั้นๆ โดยตอ้งค ำนึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
- โครงการของการจดังานนั้นๆ ตอ้งตั้งอยูใ่นขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 

ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- อ ำนาจหนา้ท่ี การจดัท ำโครงการจดังานต่างๆ ตอ้งอยูใ่นอ ำนาจหนา้ท่ีหรือมีกฎหมายให ้

อ ำนาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัท ำได ้ 
- องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งก ำหนดกิจกรรมท่ีจะด ำเนินการไวใ้นโครงการจดังาน โดย 

กิจกรรมท่ีจดัในงานนั้นๆ ควรเป็นในลกัษณะการส่งเสริมและสนบัสนุนท่ีให้ประโยชน์ บ ำรุง รักษาศิลปะ จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วฒันธรรมอนัดีแก่ท้องถ่ิน หรือการอ ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน ทอ้งถ่ิน 
อนัเป็นการจดับริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนตามท่ีกฎหมายก ำหนด เช่น 
การจดักิจกรรมในเชิงใหค้วามรู้อนัเป็นประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนเห็นความส ำคญั 
และรักษาไวซ่ึ้งศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

- การด ำเนินการตามโครงการจดังานต่างๆ ตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บเป็น 
ส ำคญั 

- โครงการจะตอ้งระบุวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งชดัเจน ดงันั้น กิจกรรมท่ีด ำเนินการ 
ตามโครงการจดังานนั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ หากไม่ด ำเนินการกิจกรรม 
ดงักล่าวจะท ำใหโ้ครงการดงักล่าวไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

- หากโครงการมีการจดัการประกวดหรือแข่งขนั มีการมอบรางวลั มูลค่าของรางวลัตอ้งมี 
สัดส่วนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงการ 

- การเบิกจ่ายเงินตามโครงการการจดังานจะตอ้งเบิกจ่ายเท่าท่ีจ ำเป็น เหมาะสม และ 
ประหยดั  
 จ ำเป็น หมายถึง ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งท ำ ขาดไม่ได ้ดงันั้น กิจการท่ีองคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินท ำจึงตอ้งเป็นกิจการท่ีจ ำเป็น ขาดไม่ได ้ 

ประหยดั หมายถึง ยบัย ั้ง ระมดัระวงั ใชจ่้ายแต่พอควรแก่ฐานะ  
- ค  ำนึงถึงฐานะการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
๒. การเบิกจ่ายตามโครงการดงักล่าวตามฎีกาเบิกจ่ายเงิน โดยตอ้งมีเอกสารประกอบการ 

เบิกจ่ายอยา่งครบถว้นในกรณีท่ีตอ้งมีการจดัหาพสัดุตามโครงการจดังานต่างๆ จะตอ้งมีการจดัซ้ือจดัจำ้งตำม 
ระเบียบฯโดยผูรั้บผิดชอบโครงการเสนอความตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุเป็นผูด้  ำเนินการจดัหา ไม่ใช่กำรยมื 
เงินงบประมาณทั้งโครงการ  

๓. ตามฎีกาเบิกจ่ายเงินควรมีรูปภาพในการด ำเนินการตามโครงการมาประกอบการเบิก 
จ่ายเงินตามฎีกาเบิกจ่าย  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  
๑) ฎีกาจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
๒) โครงการจดังำน  
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๓) งบประมาณรายจ่ายประจ ำปี 
 

๙. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกฬีา 
วธีิการตรวจสอบ  
๑)  การเบิกจ่ายเงินในการแข่งขนักีฬาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามระเบียบฯ  
๒) การด ำเนินการตามโครงการแข่งขนักีฬาจะตอ้งมีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ 

แข่งขนักีฬาดว้ย  
๓) การจดัซ้ืออุปกรณ์ในการแข่งขนักีฬา มีการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุฯ  
๔) มีการจดัท ำบญัชีควบคุมรายรับ-จ่ายวสัดุ โดยแสดงรายการและจ ำนวนวสัดุท่ีไดรั้บ มี  

หลกัฐานใหผู้รั้บลงลายมือช่ือรับไวใ้นทะเบียน  
เอกสารประกอบการตรวจสอบ  
๑) ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
๒) โครงการจดังานแข่งขนักีฬา  
๓) รายช่ือนกักีฬา  
๔) ก ำหนดการแข่งขนักีฬา 
๕) ลายมือช่ือนกักีฬาท่ีรับเส้ือกีฬา  
๖) รูปภาพกิจกรรมการแข่งขนักีฬา 
 

ด้านเงินสะสม 
 ๑. เงินสะสมและเงินทุนส ำรองเงินสะสม 

วธีิการตรวจสอบ  
๑) ทุกส้ินปีงบประมาณ ไดปิ้ดบญัชีรายรับ รายจ่ายแลว้ ใหก้นัยอดเงินสะสมประจ ำปีไวร้้อยละ 

ยีสิ่บหา้ของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ำรองเงินสะสมโดยท่ีทุนส ำรองเงินสะสมน้ีใหเ้พิ่มข้ึนร้อยละยีสิ่บหำ้ของทุกปี  
๒) ก่อนการใชจ่้ายเงินสะสมตอ้งตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือใหถู้กตอ้งก่อนการอนุมติั  
๓) ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินสะสม เป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
-  กรณีสภาทอ้งถ่ินอนุมติั เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความจ ำเป็น และไม่สามารถโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย เน่ืองจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถใชจ่้ายเงินสะสม 
ได ้ซ่ึงตอ้งเป็นกิจการดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นกิจกรรมตามอ ำนาจหนา้ท่ี ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(๒) กิจกรรมท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได ้
(๓) หรือกิจการท่ีจดัท ำเพื่อบ ำบดัความเดือดร้อนของประชาชน  
(๔) ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายก ำหนด  
(๕) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทตาม 

ระเบียบแลว้ 



- ๒๔ -  
(๖) เม่ือไดรั้บการอนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมแลว้ ตอ้งด ำเนินการก่อหน้ีผกูพนัและเบิกจ่ำยให ้

เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป หากไม่ด ำเนินการใหก้ารจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป  
-  กรณีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติั ใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมได ้ดงัต่อไปน้ี  
(๑) รับโอน เล่ือนระดบั เล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  
(๒) สิทธิประโยชน์ของพนกังาน ลูกจำ้งและผูบ้ริหาร ฯลฯ  
(๓) กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมไดต้ำม ความ

จ ำเป็นในขณะนั้น โดยใหค้  ำนึงถึงฐานะการเงินการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น  
(๔) การจ่ายเงินทุนส ำรองเงินสะสมจะกระท ำไดต่้อเม่ือยอดเงินสะสมในส่วนท่ีเหลือมีไม่เพียงพอ 

ต่อการบริหาร ใหข้อความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และขออนุมติัผูว้า่ราชการจงัหวดัในกรณีท่ีปีใดองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินทุนส ำรองเงินสะสมเกินร้อยละยีสิ่บหา้ของทอ้งถ่ิน อาจน ำยอดเงินส่วนท่ีเกินไป 
ใชจ่้ายไดโ้ดยไดรั้บอนุมติ้จากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไขตามขอ้ ๓  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
๑) งบการเงิน ณ วนัส้ินปีงบประมาณ  
๒) งบประมาณรายจ่ายประจ ำปี  
๓) สมุดบญัชีแยกประเภท  
๔) งบทดลองประจ ำเดือน 

๒. การน ำเงินสะสมทดรองจ่ายและการยมืเงินสะสม  
  วธีิการตรวจสอบ  
 การน ำเงินสะสมทดรองจ่ายและการยมืเงินสะสมไดก้ระท ำในกรณีดงัน้ี 
 - มีงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีแลว้ แต่ระยะ ๓ เดือนแรกมีรายไดไ้ม่เพียงพอ ใหน้ ำเงินสะสมทดรอง 

จ่ายไปก่อนได ้
-ไดรั้บแจง้การจดัสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวตัถุประสงคแ์ต่ยงัไม่ไดรั้บเงินใหย้มืเงินสะสมทดรอง 

จ่ายได ้และบนัทึกบญัชีส่งใชเ้งินยมื ยกเวน้งบลงทุน 
- กิจการพาณิชย ์อาจขอยมืเงินสะสมทดรองจ่ายไดโ้ดยความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ินและส่งใชเ้งิน 

ยมืสะสมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 
-  ผูรั้บบ ำนาญยา้ยภูมิล ำเนาและประสงคจ์ะโอนการรับเงินบ ำนาญไปท่ีใหม่ องคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน อาจยมืเงินสะสมทดรองจ่ายได ้โดยอ ำนาจผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และบนัทึกบญัชีส่งใชเ้งินยมื 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

 ๑. งบประมาณรายจ่ายประจ ำปี 
 ๒. สมุดบญัชีแยกประเภท 
 ๓. งบทดลองประจ ำเดือน 



- ๒๕ -  
ด้านพสัดุ 

ดว้ยพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ ๒๕๖๐ในราชกิจจานุเบกษา   
เม่ือวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ และมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  

หลกัการตามพระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้ง 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

๑) คุม้ค่า 
๒) โปร่งใส 
๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔) ตรวจสอบได ้
วธีิการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๕๕ อาจกระท ำไดโ้ดยวธีิ ดงัต่อไปน้ี  

๑) ประกาศเชิญชวนทัว่ไป ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการทัว่ไปท่ีมีคุณสมบติั 
ตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก ำหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ  

๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ กำรท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม 
เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก ำหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้ เข้ายื่นข้อเสนอ เว ้นแต่ในงานนั้ น มี 
ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก ำหนดนอ้ยกวา่สามราย 

๓) วธีิเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม  
เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก ำหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่นขอ้เสนอ  หรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคารวมทั้ ง
การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัผูป้ระกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามควำม 
ในมาตรา ๙๖ วรรคสอง  

มาตรา ๕๖ การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน เวน้แต่  
(๑) กรณีดงัต่อไปน้ีใหใ้ชว้ธีิคดัเลือก 

(ก) ใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บกำร 
คดัเลือก  

(ข) พสัดุท่ีตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้งมีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือตอ้งผลิตจ ำหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผูป้ระกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช ำนาญเป็นพิเศษหรือมีทกัษะสูง 
และผูป้ระกอบการนั้นมีจ ำนวนจ ำกดั  

(ค) มีความจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พสัดุนั้ น อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้ ซ่ึง 
หากใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะท ำใหไ้ม่ทนัต่อความตอ้งการใชพ้สัดุ 

(ง) เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้าน หรือมีขอ้จ ำกดัทางเทคนิคท่ีจ ำเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็น 
การเฉพาะ 

(จ) เป็นพสัดุท่ีจ ำเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด ำเนินการโดยผา่นองคก์ารระหวา่ง 
ประเทศ  

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีตอ้งใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ 
หรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศ 

 



- ๒๖ - 
(ช) เป็นงานก่อสร้างซ่อมพสัดุท่ีจ ำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ 

ประมาณค่าซ่อมได ้เช่น งานจา้งซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต ์เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคร่ือง อิเล็กทรอนิกส์ 
(ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒)  การจดัซ้ือจดัจา้งใหใ้ชว้ิธีเฉพาะเจาะจงไดด้งัน้ี  
(ก) ใช้ทั้ งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแล้วแต่ไม่มีผูย้ืนขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก  
(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จ ำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน 

การจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  
(ค) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีผูป้ระกอบการซ่ึงมีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือกำรจดัซ้ือ 

จดัจา้งพสัดุจากผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ ำหน่ายหรือตวัแทนผูใ้ห้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย เพียงรำย 
เดียวในประเทศไทยและไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได ้

(ง) มีความจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้ นโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด 
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรือวิธี 
เลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้และอาจท ำใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

(จ) พสัดุท่ีจะท ำให้การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นพสัดุท่ีเก่ียวพนักบัพสัดุท่ีไดท้  ำการจดัซ้ือจดัจำ้งไวก่้อนแลว้ 
และมีความจ ำเป็นต้องท ำการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในการใช้พัสดุนั้ น โดย 
มูลค่าของพสัดุท่ีจะท ำการจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมจะตอ้งไม่สูงกวา่พสัดุท่ีไดท้  ำการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน 
ของต่างประเทศ 

(ช) เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ ำเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง (๑) (ช) หรือ (๒) (ช) ให้ เป็นพัสดุท่ี รัฐต้องการส่งเสริมหรือ 

สนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได ้หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ช) เป็นพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริม 
หรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เม่ือหน่วยงานของรัฐจะกระท ำการจดัซ้ือจัดจ้างพัสดุนั้ นให้ใช้วิธี 
เฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน  

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศจะท ำการจดัซ้ือ 
จดัจา้งโดยใชว้ธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อนก็ได ้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก ำหนดรายละเอียดอ่ืนของการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุตามวรรหน่ึง 
เพิ่มเติมไดต้ามความจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการด ำเนินการ  

ด้านการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วธีิการตรวจสอบ  
 - รถยนต์ส่วนกลาง ได้แก่ รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ท่ีจดัไวเ้พื่อกิจการส่วนรวมขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงรถท่ีใช้ในการบริการประชาชนในหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น 
รถดบัเพลิง รถบรรทุกน ้ำ รถขยะ และเคร่ืองจกัรกล 

 



- ๒๗ - 
 

- รถประจ ำต ำแหน่ง ไดแ้ก่ รถยนตท่ี์จดัใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ส่วนราชการขององค ์  
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีได้ไม่เกินต ำแหน่งละ ๑ คนั หากด ำรงต ำแหน่งหลายต ำแหน่ง ให้เลือกใช้ได้เพียง
ต ำแหน่งเดียว และใหใ้ชจ้นกวา่จะพน้จากต ำแหน่ง 

-  มีการจดัท ำบญัชีแยกประเภทรถ รถประจ ำต ำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนกลาง/รถรับรอง 
(แบบ ๒)  

-  ตรวจสอบวา่ในแต่ละปีงบประมาณองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการส ำรวจและ 
ก ำหนดเกณฑ์ การใชส้ิ้นเปลืองน ้ ำมนัเช้ือเพลิงของรถทุกคนเพื่อเป็นหลกัฐานในการเบิกจ่ายน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและ
ตรวจสอบของ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบ 

-  ตรวจสอบการขออนุญาตใชร้ถส่วนกลางและรับรอง (แบบ ๓) การใชร้ถปกติใหใ้ชภ้ายในเขต 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หากจะใชน้อกเขตถา้เป็นรถยนตส่์วนกลางตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
ส ำหรับรถประจ ำต ำแหน่งให้อยู่ในดุลพินิจของผู ้ด ำรงต ำแหน่งนั้ นตามความจ ำเป็น ใบขออนุญาตใช้รถ 
ส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) 
   -  ตรวจสอบการจดัท ำสมุดบนัทึกการใชร้ถ (แบบ ๔) ใหจ้ดัใหมี้สมุดบนัทึกการใชร้ถส่วกลาง/ 
รถรับรองประจ ำรถแต่ละคนั โดยใหพ้นกังานขบัรถลงรายการตามความจริง 

-  กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายข้ึนกบัรถประจ ำต ำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง 
ผูรั้บผดิชอบตอ้งรายงานใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ (แบบ ๕) 

-  ตรวจสอบการแสดงรายการซ่อมบ ำรุงรถ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท ำสมุดแสดง 
รายการซ่อมบ ำรุงรถแต่ละคนั (แบบ ๖)  

-  ตรวจสอบการเบิกจ่ายน ้ ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก ำหนดปริมาณน ้ ำมันเช้ือเพลิงท่ีจะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้  โดยรถยนต ์
ส่วนกลางและรถรับรองให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รถประจ ำต ำแหน่งให้ผูใ้ช ้
รถเป็นคนจ่ายคา่น ้ำมนัเช้ือเพลิง  

- ตราเคร่ืองหมายประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีตราเคร่ืองหมายประจ ำและอกัษร 
ช่ือเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ่นด้วยสีขาว เวน้แต่ใช้สีขาวและมองไม่เห็นชัดเจน โดยให้มีขนาด 
กวา้งยาวไม่นอ้ยกวา่ ๑๘ ซม. และอกัษรช่ือให้มีขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่ ๕ ซม. หรือช่ือยอ่ขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่ ๗.๕ 
ซม. ติดไวข้อ้งนอกรถส่วนกลางทั้งสองขา้ง ส ำหรับรถจกัรยายนตใ์หล้ดขนาดลงตามส่วน 

-  ตรวจสอบการเก็บรักษารถ 
- รถประจ ำต ำแหน่งอยูใ่นความควบคุมและความรับผดิชอบของผูด้  ำรงต ำแหน่ง 
- รถส่วนกลาง/รถรับรอง ใหเ้ก็บรักษาในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณ อปท.  
- รถส่วนกลาง ผูบ้ริหารท้องถ่ินเป็นผูอ้นุญาตให้น ำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาท่ีอ่ืน 

เป็นการชัว่คราวได ้ในกรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีสถานท่ีปลอดภยัเพียงพอ หรือมีราชการเร่งด่วน  
-  กรณีน ำรถส่วนกลางไปเก็บท่ีอ่ืน หากสูญหาย ผูเ้ก็บรักษาตอ้งรับผดิชอบชดใชใ้หแ้ก่  

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าไดใ้ช้ความระมดัระวงัอย่างดีแล้ว และการสูญหายมิได้เกิด 
จากความประมาทและใหร้ายงานตามแบบ ๕ 

 



- ๒๘ - 
ด้านการควบคุมภาย ใน 
วธีิการตรวจสอบ  
๑)  ตรวจสอบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิน 

การควบคุมภายใน  
๒) ตรวจสอบวา่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ใหทุ้กส ำนกั/กอง จดัท ำ

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓) ตรวจสอบค ำสั่งแบ่งงาน ทุกส ำนกั/กอง มีค ำสั่งแบ่งงานชดัเจน 
๔) ตรวจสอบการรายงานการจดัวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ดงัน้ี 
-ระดบัส่วนงานยอ่ย  (ส ำนกั/กอง) 
(๑) รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปค. ๔  
(๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปค.๕  
-ระดบัองคก์ร  
(๑) หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปค. ๑ 
(๒) รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปค. ๔ 
(๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปค. ๕  
(๔) รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน-แบบ ปค.๖ 

(กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผูต้รวจสอบภายใน)  
(๕) ตรวจสอบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอของ 

ระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ๕ องคป์ระกอบ  
- สภาพแวดลอ้มการควบคุม  
- การประเมินความเส่ียง  
- กิจกรรมการควบคุม  
- สารสนเทศและการส่ือสาร 
- การติดตามประเมินผล  

(๖) ตรวจสอบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีกิจกรรมความเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัจ ำนวน ๙ 
กิจกรรมมาด ำเนินการควบคุมและบริหารความเส่ียง อยา่งนอ้ย ๕ กิจกรรม  

(๗) ตรวจสอบการรายงานผล หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.๑) ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน และผูก้  ำกบัดูแลภายใน ๙๐ วนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ  

การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 
การรวบรวมหลกัฐาน  
หลกัฐานการตรวจสอบ (Audit  Evidence) หมายถึง เอกสาร ขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ี 

ผูต้รวจสอบภายในไดจ้ากการใชเ้ทคนิคและวธีิการต่างๆ ในการรวบรวมข้ึนระหวา่งท ำการตรวจสอบ มี 
ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด คุณสมบติัของหลกัฐานการตรวจสอบควรประกอบดว้ยคุณสมบติั 
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๔ ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเช่ือถือไดแ้ละจดัหามาได ้(Competency) ความเก่ียวขอ้ง 
(Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness) 

การจัดท ำรายงานและติดตามผล 
การจดัท ำรายงาน  
การจดัท ำรายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบติังานให้ผูบ้ริหารทราบถึงวตัถุประสงค์ขอบเขต  วิธี 

ปฏิบติังานและผลการตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดทุกขั้นตอน 
สรุปข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ประเด็นความเส่ียงท่ีส ำคัญและการควบคุม รวมทั้ งเร่ือง อ่ืนๆ ท่ี 

ผูบ้ริหารควรทราบพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวข้องพิจารณา 
ปรับปรุงต่อไป 

สรุปลกัษณะของรายงานทีด่ี 
 

๑ ) ถู ก ต้อ ง  (Accuracy) รายงาน ก ารป ฏิ บั ติ งาน มี ความ ถู ก ต้อ ง ข้อ ความ ทุ ก ป ระ โย ค 
ตวัเลขทุกตวัเอกสารอา้งอิงทุกชนิดตอ้งมาจากหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ และผูต้รวจสอบไดป้ระเมินขอ้มูลเหล่านั้น 
แลว้ การอา้งอิงทุกคร้ังตอ้งมีหลกัฐานประกอบและสามารถใหค้  ำอธิบายแลว้พิสูจน์ขอ้เทจ็จริงไดทุ้กเร่ือง  

๒) ชดัเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการส่ือขอ้ความหรือความตอ้งการของผู ้
ตรวจสอบ หรือส่ิงท่ีตอ้งการเสนอใหผู้อ่้านรายงานเขำ้ใจเช่นเดียวกบัผูต้รวจสอบภายในโดยไม่ตอ้งมีการ 
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม  

๓) กะทัดรัด  (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ ค ำพูดท่ี ฟุ่มเฟือย 
หรือส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส ำคญัและส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองท่ีจะรายงานออกไป  

๔) ทนักาล (Timeliness) การเสนอรายงานตอ้งกระท ำภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทนัต่อ 
การแกไ้ขสถานการณ์ ผูต้รวจสอบภายในควรพิจารณาวา่ส่ิงท่ีตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด  

๕ ) ส ร้างส รรค์  (Constructive Criticism) การรายงานควรแส ดงให้ เห็ น คุณ ภาพ แล ะความ 
จริงใจของผูต้รวจสอบ ผูร้ายงานควรช้ีให้เห็นส่วนดีของการปฏิบติังานก่อนท่ีจะกล่าวถึงขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ี 
ตอ้งการให้ปรับปรุง ท ำให้ผูอ่้านคลอ้ยตามค ำแนะน ำและขอ้เสนอแนะ และมีความพอใจท่ีจะให้ความร่วมมือใน 
การแกไ้ขปรับปรุง 

๖) จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู ้อ่ านจับ ประเด็นได้ตั้ งแต่ต้นจนจบ 
โดยการใช้รูปแบบ ถอ้ยค ำ และศิลปะของภาษา ท ำให้ผูอ่้านยอมรับและเกิดความรู้สึกตอ้งการแกไ้ขปัญหำหรือ 
ขอ้เสนอแนะท่ีผูต้รวจสอบภายในรายงานโดยช้ีให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกนัและประโยชน์ต่อองคก์ร 

รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
รูปแบบรายงานผลการปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัผลการตรวจสอบ และความตอ้งการของฝ่ายบริหาร 

รูปแบบและวกีารรายงานท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป มีดงัน้ี 
๑)  การรายงานเป็นลายลกัษณะอกัษร(Written  Report) เป็นวธีิการรายงานท่ีมีลกัษณะเป็น 

ทางการ ใชร้ายงานผลการปฏิบติังานเม่ือการตรวจสอบงานหน่ึงงานใดแลว้เสร็จ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้ง 
จดัท ำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผูบ้ริหาร 
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๒) การรายงานดว้ยวาจา (Oral Report) แยกเป็น  

- การรายงานด้วยวาจาท่ีไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานท่ีต้องกระท ำโดยเร่งด่วน 
เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์ จะใช้ในกรณีท่ีควรแจง้ให้ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทนัทีท่ีตรวจพบ 
เพราะหากปล่อยใหล่้าชา้อาจมีความเสียหายมากข้ึน 

- การรายงานดว้ยวาจาท่ีเป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการน ำเสนอ 
ดว้ยวาจาประกอบรายงานแบบเป็นทางการและรายงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทัว่ไปประกอบดว้ยสาระ
ส ำคญั ดงัน้ี  

(๑) บทคดัย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจดัท ำบทคดัย่อไวด้้านหน้าของรายงาน ท่ีจะ
น ำเสนอผูบ้ริหาร เป็นการย่อเน้ือความของรายงานอย่างสั้ นๆ  กะทัดรัด ชัดเจนและได้ใจความครอบคลุม 
เน้ือหาของรายงานทั้ งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพ ร่องท่ี เกิด ข้ึน  ผลกระทบท่ี มี ต่อองค์กร และ
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุง โดยไม่ตอ้งแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นขอ้มูลท่ีเพียงพอให้ผูบ้ริหำรเขำ้ใจ 
และสั่งการได ้

(๒) บทน ำ (Introduction) คือ ส่วนแรกของรายงานท่ีบอกให้ทราบว่าผูต้รวจสอบภายในได ้
ตรวจสอบเร่ืองอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีก ำหนดไว ้หรือเป็นการ 
ตรวจสอบกรณีพิเศษ  

(๓) วตัถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้ผูอ่้าน 
รายงานติดตามประเด็นใหส้ะดวกและคาดการณ์ไดว้า่จะทราบขอ้มูลใดบา้งเม่ืออ่านรายงานจบ  

(๔) ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและประมาณของงานท่ีได้ท ำการตรวจสอบมี 
มากน้อยเพียงใด มีข้อจ ำกัดอะไรบ้างท่ีผูต้รวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้องชะลอการ 
ตรวจสอบไวก่้อนพร้อมเหตุผลประกอบ  

(๕ ) ส่ิ ง ท่ี ตรวจพ บ  (Audit Findings) เป็ น ส่ วนส ำคัญของรายงาน ผล ก ารป ฏิ บั ติ งาน ท่ี 
แสดงถึงขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบทั้งในด้านดีและท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข วิธีการด ำเนินการแกไ้ข รวมทั้งควำมเห็น 
ของผูรั้บการตรวจ 

(๖) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะท่ีผู ้ตรวจสอบภ ายในเสนอแนะ 
ต่อผูบ้ริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพื่อสั่งการแก้ไขปรับปรุง ขอ้เสนอแนะควรมีลกัษณะสร้างสรรค์และ 
สามารถน ำไปปฏิบติัได ้

(๗) ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยงัไม่มี 
หลกัฐานสนบัสนุนเพียงพอ ผูต้รวจสอบภายในควรระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นความเห็นเท่านั้น 

(๘) เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เน่ืองจากการรายงานเป็นเพียงการสรุปผล  
ดังนั้ น รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องอ้างอิง แต่เป็นข้อมูลยาว หรือมี รายละเอียดมาก 
ควรแสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมาก จนเกินไปจนท ำ
ใหร้ายงานไม่น่าสนใจ 
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(๙ ) ก ารติ ด ต าม ผล  ( Follow Up) เป็ น ขั้ น ต อ น สุ ด ท้ าย ข อ งก ระ บ วน ก ารป ฏิ บั ติ งาน 
ตรวจอสอบภายใน เป็นขั้นตอนท่ีส ำคญัยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพ และประสิทธิผลของ 
งานตรวจสอบว่าผูรั้บการตรวจและผูบ้ริหารได้ปฏิบติัตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หรือไม่ ขอ้บกพร่องไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมแลว้หรือยงั 
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บทสรุป  
คู่มือการตรวจสอบภายในน้ี มีเป้าหมายส ำคญัเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 

ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบภายใน มีความเขา้ใจหลกัการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบ 
เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามหลกัการดว้ยความมัน่ใจและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่องคก์ร ผูบ้ริหำรใช ้
ขอ้มูลในการบริหารงาน เพื่อก่อใหเ้กิดกระบวนการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ผลของการด ำเนินงำนของ 
องคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการใชท้รัพยากรให ้
เป็นไปอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  

กระบวนการตรวจสอบภายในประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในสามารถเลือกใช ้
เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของหน่วยรับตรวจ เพื่อใหก้ารตรวจสอบเป็นไปตาม 
วตัถุประสงคแ์ละแผนการตรวจสอบท่ีก ำหนด สามารถรวบรวมหลกัฐานอยา่งเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนขอ้ตรวจ 
พบใชป้ระกอบการวเิคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลการปฏิบติังาน รวมถึงขั้นตอนการวางแผนการ  
ตรวจสอบ ช่วยใหก้ารวางแผนครอบคลุมหน่วยรับตรวจและก ำหนดแผนปฏิบติังานการตรวจสอบ ตอ้งใช ้
ความรู้ความเขา้ใจในวธีิการตรวจสอบแบบต่างๆ อยา่งดีและมีเทคนิคการน ำเสนอ การเขียนรายงาน การ 
ร่วมงานเป็นทีมการตรวจสอบ เพื่อแกไ้ขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อเป็นขอ้มูลให ้
ผูบ้ริหารประกอบการตดัสินใจเพื่อท ำการแกไ้ขปรับปรุง 

ปัจจยัส ำคญัของความส ำเร็จและประสิทธิผลของผูต้รวจสอบภายใน วดัจากการยอมรับ 
ขอ้เสนอแนะในรายงานผลการปฏิบติังาน ซ่ึงอาศยัความรู้ ความสามารถ การน ำเทคนิคการตรวจสอบ 
ประกอบกบัทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การรวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง 
การน ำเสนออยา่งถูกตอ้ง เท่ียงธรรม เป็นอิสระ อนัจะก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มแก่องคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง 


