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บทท่ี ๑ 

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสำคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ท้ังนี้ ปจจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีจะทำใหงาน 

ตรวจสอบภายในประสบความสำเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการ 

บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสำเร็จแกองคกร ฉะนั้น เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดดังกลาว ผูตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน มีความรูในหลักการ

และวิธีการตรวจสอบ รวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป  

การตรวจสอบภายใน คือกิจกรรมใหความเชื่อม่ัน และการใหคำปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปน

อิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวย

ใหสวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนด  ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ  

วัตถุประสงค  

หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหบริการตอฝายบริหารอยางเท่ียงธรรม

และ เปนอิสระ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุมคาของ 

การใชจายเงิน ปองกันทรัพยสิน รวมท้ังความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  

ขอบเขตการปฏิบัติงาน  

๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกตองและเชื่อถือไดและขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน 

บัญชี และรายงานทางการเงิน  

๒. ตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ของหนวยงานใหเปนไป

ตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  

๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของแผนงานและโครงการ

ตางๆ ของสวนราชการตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานท่ีกำหนด โดยมีผลผลิตและผลลัพธ เปนไป

ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม  

๔. สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขตการ

ตรวจสอบท่ี กำหนดโดยคำนึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเสนอแนะ

มาตรการ การควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเหมาะสม  

ประเภทการตรวจสอบภายใน  

๑. การตรวจสอบทางดานการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือได 

ของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน    

โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสินและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน 
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ตางๆ วามีเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ีบันทึกในบัญชี รายงานทะเบียน และเอกสารตางๆ ถูกตอง และสามารถ

สอบทานไดหรือเพียงพอท่ีจะปองกันการรั่วไหล การสูญหาย ของทรัพยสินตางๆ ได  

๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

ตามแผนงาน งานและโครงการขององคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการท่ีกำหนด การ

ตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตาม วัตถุประสงค

หรือเปาหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ตองคำนึงถึงความเพียงพอ ความมี ประสิทธิภาพของกิจ

กรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคประกอบ ประกอบดวย  

๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหม่ันใจวาการใชทรัพยากร

สำหรับ แตละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทำใหองคกรไดรับผลประโยชนอยางคุมคา  

๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงทำ

ใหผลท่ีเกิดจากการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร  

๒.๓ ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย ฟุมเฟอย ซ่ึง

สงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ำกวาท่ีกำหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตาม เปาหมาย  

๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดาน 

ตางๆ ขององคกรวามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เก่ียวกับ 

งบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานตางๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและ สอดคลอง

กับภารกิจขององคกร รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกำกับดูแลท่ีดี (Good Governance) ใน

เรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส  

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ี 

เก่ียวของท่ีกำหนดท้ังจากภายนอกและภายในองคกร การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทำการตรวจสอบโดยเฉพาะ

หรือถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบ ทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดำเนินงานก็ได  

๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจนความ 

ถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมท้ังระบบการ เขาถึง

ขอมูลในการปรับปรุงแกไขและรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้ เปนสวนหนึ่งของงาน

ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนำระบบคอมพิวเตอร มาใชในการปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน 

การตรวจสอบการดำเนินงาน หรือการตรวจสอบ การบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึงจำเปนตองมีความรูในระบบ

สารสนเทศนี้ เพ่ือใหสามารถดำเนินการ ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจาง        

ผูตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมา ดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ    

ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรูความชำนาญไมเพียงพอ และตองใชเวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู ซ่ึงอาจทำให

เกิดความเสียหายแกงานขององคกรได วัตถุประสงคท่ี สำคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให

ทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความ ปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  



-๓- 

๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับมอบหมาย 

จากฝายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทำท่ีสอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยวาจะมีการกระทำท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน  ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะดำเนินการ

ตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการ ปองกัน  

ความรับผิดชอบและอำนาจหนาท่ี  

งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจสอบ จึงไมสมควรมี 

อำนาจในการสั่งการหรือบริหารในหนวยงานท่ีตรวจสอบ มีความเปนอิสระ ดังนั้น ควรมีสถานภาพในองคกร ของผูตรวจ

สอบภายในและไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ไมควรเขาไปมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานท่ีตอง เขาไปประเมินผล  

ความเปนอิสระ (Independence)  

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตองกระทำดวยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไมตกอยู

ภายใต อิทธิพลของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การใหขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

เปนไปดวยความถูกตองและตรงไปตรงมามากท่ีสุด สะทอนภาพท่ีพบเห็นตอผูบริหารใหมากท่ีสุด ความเปนอิสระ 

ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานสิทธิการเขาถึงอยางเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถามโดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวาง และ

การแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมวาทางตรงหรือทางออม การจำกัดอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน แบงเปนมาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ ประกอบดวย  

๑. การกำหนดวัตถุประสงค อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ งานบริการให 

คำปรึกษาตองกำหนดไวอยางเปนทางการในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือเปนกรอบเปนแนวทางปฏิบัติงานท่ีสำคัญ  

๒. การกำหนดถึงความเปนอิสระ ท่ีปราศจากเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอความสามารถปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองข้ึนตรงตอหัวหนา สวน

ราชการและจะไมถูกจำกัดสิทธิในการเขาถึงขอมูล บุคคล ทรัพยสิน และทรัพยากร ตามอำนาจหนาท่ี ความ

รับผิดชอบดานความเยงธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรม และมีทัศนคติท่ีปราศจากความลำเอียง และ หลีกเลี่ยงใน

เรื่องความขัดแยงผลประโยชนใดๆ 

๓. การปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน ดวยความเชี่ยวชาญระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงวิชาชีพ             

ผูตรวจสอบภายใน  ตองมีความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ  ตองสะสมความรู ทักษะ ความสามารถอ่ืนท่ีได  

จากงานตรวจสอบและตองพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพราะงานตรวจสอบจำเปนตองใชความรู ทักษะ และ

ความสามารถอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน ดานความระมัดระวังรอบคอบ ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงาน บริการดวย

ความระมัดระวังรอบคอบในความสำคัญกับผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ 

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การควบคุม และบริหารความเสี่ยง การไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางมีนัยสำคัญ การใชเทคโนโลยีและเทคนิคในการวิเคราะห ขอมูลเปนเครื่องมือ

ชวยในการปฏิบัติงาน  

๔. การเสริมสรางหลักประกันคุณภาพ และการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

๑. การบริหารงานตรวจสอบภายใน ตองสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ปรับปรุงและ 

พัฒนาเพ่ือใหสามารถสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกร  

๒. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 

องคกรใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการควบคุมและกำกับดูแล  

๓. การวางแผนการตรวจสอบภายใน  

๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๕. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

๖. การติดตามผลจากการรายงานสูการปฏิบัติ  

๗. การยอมรับสภาพความเสี่ยง ควรนำเรื่องความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร 

ซ่ึงยังไมไดรับการแกไขหารือกับผูบริหาร  

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน  

ในการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไวเปน    

หลักปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. มีจุดยืนท่ีม่ันคง (Integrity) ซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ  

๒. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ตองทำหนาท่ีประเมินอยางเปนธรรมในทุกๆ สถานการณ ไม 

เขาไปมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงาน  

๓. การปกปดความลับ (Confidentiality) การรักษาความลับในเรื่องท่ีตรวจสอบ  

๔. ความสามารถในหนาท่ี (Competency) ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี และพัฒนาตนเอง 

อยางตอเนื่อง  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

หัวหนาสวนราชการไดทราบถึงการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคเพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณา 

ตัดสินใจหนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี

และหนังสือสั่งการ ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตอง ลด ขอผิดพลาด 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ

ดวย ความม่ันใจและมีคุณภาพ ประกอบดวย  

๑. การวางแผนการตรวจสอบ  

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๓. การจัดทำรายงานและติดตามผล  

การวางแผนตรวจสอบ 

การวางแผนไวลวงหนากอนลงมือปฏิบัติงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค หนวยรับตรวจ เวลา 

บุคลากร งบประมาณ ประกอบเนื้อหา ๓ เรื่อง  

๑. ประเภทของการวางแผนการตรวจสอบแบงเปนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 

และ การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

แผนการตรวจสอบเปนแผนงานท่ีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจัดทำข้ึนลวงหนาเปนเสมือน

เข็มทิศ ในการปฏิบัติงาน โดยแบงแยกเปนแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำป 

แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายงานตาม 

แผนการตรวจสอบ จัดทำไวลวงหนาเพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ  

๒. ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ  

–สำรวจขอมูลเบื้องตนทำความเขาใจคุนเคยระบบงานของหนวยรบัตรวจ  

-ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรบัตรวจ  

-ประเมินความเสี่ยง  

–การวางแผนการตรวจสอบนำความเสี่ยงมาพิจารณาเพ่ือดำเนินการ  

-การวางแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมายใหครอบคลุมประเด็น

การ ตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน 

๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน  

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบตอผูบริหารสูงสุดของสวนราชการเพ่ือ

อนุมัติ ภายในเดือนกันยายนของทุกป ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนด ถาพบขอขัดของควร 

ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอใหผูบรหิารพิจารณาอนุมัติ  

แผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยตรวจสอบ

ภายในให ความเห็นชอบกอนท่ีจะดำเนินการตรวจสอบในข้ันตอนตอไป  

การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวมรวมหลักฐาน เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน

วา เปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบสาระสำคัญ ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
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๑. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  

หลังจากการทำแผนปฏิบัติงาน จัดทำตารางการปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงาน

แต ละงาน กำหนดวันและระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ โดยมีข้ันตอนดังนี้  

๑.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค ขอบเขตและระยะเวลาในการ ตรวจสอบ  

๑.๒ แจงหนวยรับตรวจ เพ่ือแจงแผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต และ 

ระยะเวลาในการตรวจสอบ  

๑.๓ การเตรียมการเบือ้งตน สอบทานรายงานตรวจสอบหนวยรับตรวจในการตรวจสอบครั้งกอน 

ศึกษาแผนการดำเนินงาน และรายละเอียดขอมูลท่ีจำเปนในการตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการ  

๒. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

เริ่มปฏิบัติงานดวยการประชุมเปดการตรวจสอบระหวางทีมงานและหนวยรับตรวจ โดยแจง 

วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ คัดเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม มี

ข้ันตอน ดังนี้  

๒.๑ รวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ  

๒.๒ เขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพ่ือหาขอสรุปการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด  

๒.๓ ทำการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการรวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม ภายใน  

๒.๔ ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว  

๒.๕ ตรวจสอบเชิงวิเคราะห  

หัวหนาตรวจสอบควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เวลาใหเปนไป 

ตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถแกไขใหเปนไปตาม สถานการณได

โดยสมเหตุสมผล และถามีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ตองไดรับการ อนุมัติจากหัวหนาผู

ตรวจสอบภายใน 

ประชุมปดการตรวจสอบ เปนข้ันตอนสรุปผลสิ่งท่ีตรวจสอบ ทำความเขาใจและชี้แจงประเด็นท่ี 

สงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอยุติ แจงกำหนดการออกรายงานของหนวยรับตรวจ  

๓. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานให

เสร็จ สมบูรณ ตรวจทานกระดาษทำการ เอกสาร หลักฐานและสรุปขอท่ีตรวจพบ รางรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประเมินการปฏิบัติงาน  

๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ท่ีรวบรวมระหวางตรวจสอบ 

คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได ความเก่ียวของ และประโยชนท่ีจะ นำไปใช  

๓.๒ การรวบรวมกระดาษทำการ (Working Papers) กระดาษทำการเปนเอกสารท่ีจัดทำข้ึน 

ระหวางการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทำงาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ขอมูล จากการ

วิเคราะหและสรุปผลของการตรวจสอบ ประเภทของกระดาษทำการ กระดาษทำการจัดทำข้ึนเอง กระดาษทำการ 
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ท่ีจัดทำโดยหนวยรับตรวจ เชน สำเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทำการท่ี ไดรับจากบุคคลภายนอก 

เชน หนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือรองเรียน ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการ ตรวจสอบ  

๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนจัดทำรายงานผล

การ ปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงและ 

หลักฐานตางๆ ท่ีไดจากการตรวจสอบสรุปหาขอตรวจพบในดานดีและปญหาขอบกพรอง สิ่งท่ีตรวจพบ (Audit 

Finding) ควรมีลักษณะมีความสำคัญควรคาแกการรายงาน มีหลักฐานชัดเจนเชื่อถือได จากการ วิเคราะหอยาง

เท่ียงธรรม องคประกอบขอตรวจพบประกอบดวย  

๑) สภาพท่ีเกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ สอบทาน สอบถาม วิเคราะห  

๒) เกณฑการตรวจสอบ ใชหลกัเกณฑจากขอกำหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน  

๓) ผลกระทบ โอกาส ความเสี่ยงหรือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปญหานั้น ขอมูลสาเหตุท่ีเกิดข้ึน  

๔) ขอเสนอแนะ เปนขอมูลท่ีผูตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสรางสรรค  

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)  

เทคนิคการตรวจสอบ เปนวิธีการรวบรวมหลักฐานขอเท็จจริงตางๆ ในการปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบ เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบโดยท่ัวไป ดังนี้  

๑) การสุมตัวอยาง เปนการเลือกขอมูลแตเพียงบางสวน ปจจุบันนิยมใชกัน ๔ วธิี คือ  

๑.๑ วิธี Random Sampling  เปนการเลือกตัวอยางจำนวนหนึ่งจากขอมูลท้ังหมด โดยใหแตละ 

หนวยของขอมูลท้ังหมด  โดยใหแตละหนวยของขอมูลมีโอกาสท่ีจะไดรับเลือกเทาเทียมกันและเปนไปอยาง

ยุติธรรม เชน การจับสลาก เปนตน  

๑.๒ วิธี Systematic Sampling เปนการเลือกตัวอยางโดยการกำหนดระยะหรือชวงตอนของ 

ตัวอยางท่ีจะเลือกดวยวิธีแบงไวเทาๆ กัน เชน เลือกตัวอยางใบสำคัญ ๑ ฉบบั จากใบสำคัญทุกๆ ๑๕ ฉบับ เปนตน  

๑.๓ วิธีการแบงขอมูลออกเปนกลุม  

-Stratified Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมีลักษณะแตกตางกัน โดยมีวิธีการ 

ดำเนินการเปน ๒ ข้ันตอน คือ แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยการรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะเหมือนกันไวใน กลุม

เดียวกัน และสุมตัวอยางจากแตกลุมเหลานั้นอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีการสุมตัวอยางอาจแตกตางกันไปในแต ละกลุม 

เพ่ือใหไดตัวอยางท่ีดี มีความถูกตองและเชื่อถือได เชน ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑท่ีมีปริมาณมาก และสถานท่ีเก็บมี

หลายแหง 

 -Cluster Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกันโดยมี วิธ

ดำเนินการเปน ๒ ข้ันตอน คือ แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยกำหนดจำนวนเทากัน ซ่ึงถือตำแหนงท่ีตั้ง หรือการเก็บ

รวบรวมรายการการเปนเกณฑ ข้ึนอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด และการ สุมเลือกกลุมตางๆ 

ท่ีแบงไวมาเปนตัวอยาง กลาวคือเลือกท้ังกลุมงานเปนตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยางนี้ ซ่ึงจะเปนจำนวนมากนอย

เพียงใดข้ึนอยูกับลักษณะและขนาดของขอมูล  
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๑.๔ วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลท่ีข้ึนอยูกับการ ตัดสินใจ

ของผูตรวจสอบวาจะพิจารณาเลือกสุมตัวอยางใดบาง โดยตัวอยางท่ีสุมเลือกนั้นควรเปนสิ่งของท่ีมี คุณลักษณะ

พิเศษ ซ่ึงเคลื่อนยายหรือหยิบฉวยไดและอาจกอใหเกิดการทุจริตไดดวย  

๒) การตรวจนับ  

เปนการพิสูจนจำนวนและสภาพของสิ่งท่ีตรวจนับวามีอยูครบถวนตามท่ีบันทึกไวหรือไม สภาพ

ของ สิ่งของนั้นเปนอยางไร อยูในสภาพชำรุดเสียหายหรือไม มีการเก็บรักษาอยางไร โดยปกติการตรวจนับนี้จะ ใช

การตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะ เปนตน  

3) การยืนยันยอด  

เปนการขอใหบุคคลท่ีไมใชผูรับตรวจซ่ึงทราบเรื่องเก่ียวกับหลักฐานตางๆ ใหการยืนยันเปนลาย 

ลักษณอักษรมายังผูตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เม่ือปฏิบัติอยางถูกตองจะถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดมาก ท่ีสุด 

เนื่องจากบุคคลดังกลาวไมจำเปนตองปดบังขอเท็จจริง เทคนิคนี้สวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝาก ธนาคาร 

หรือสินทรัพยซ่ึงอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน  

๔) การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ  

เปนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี เชน ใบแจงการเครดิตบัญชี คูมือฉบับ 

ฎีกา สำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบนำฝากของหนวยงานยอย ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก ใบสำคัญรับเงิน สัญญา

การยืมเงิน และใบโอน เปนตน เอกสารเหลานี้พิสูจนความถูกตองของรายการท่ีลงไวในสมุดบัญชีไดวีการตรวจนี้

เรียกวา Vouching ท้ังนี้ ผูตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวังวา  

-เปนเอกสารจริง ไมใชเอกสารปลอมหรือผานการแกไข  

-มีการบันทึกรายการโดยถูกตอง ครบถวน  

-มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ  

๕) การคำนวณ  

เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลข ซ่ึงถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดมาก ผูตรวจสอบควรทำการ 

ทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือใหแนใจวายอดท่ีแสดงเปนยอดท่ีถูกตอง  

๖) การตรวจสอบการผานรายการ  

เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการผานรายการจากสมุดบัญชีรายการข้ันตนไป

ยัง สมุดบันทึกรายการข้ันปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกวา Posting ซ่ึงเปนวิธีการตรวจท่ีสำคัญมากอีกวิธีหนึ่ง  

๗) การตรวจสอบัญชียอยและทะเบียน  

เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอยและทะเบียนสัมพันธกับบัญชีคุม

หรือไม เชน ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชียอยกับยอดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป เปนตน  

๘) การตรวจหารายการผิดปกติ  

เปนการตรวจรายการในสมุดบัญชีตางๆ หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ วามีรายการผิดปกติหรือไม  ซ่ึงอาจ

ทำใหพบขอผิดพลาดท่ีสำคัญได ท้ังนี้ ตองอาศัยความรู ความชำนาญและประสบการณของผูตรวจสอบเปนสำคัญ  
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๙) การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล  

เปนการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวของสัมพันธกันเนื่องจากขอมูลของรายการหนึ่งๆ อาจมี 

ความสัมพันธกับรายการอ่ืนๆ ได เชน บัญชีเงินงบประมาณเบิกจากคลังปปจจุบันสัมพันธกับบัญชีรายจาย ตาม

แผนงาน งานและโครงการปปจจุบัน รายการท่ีเก่ียวของสัมพันธกันปรากฏอยูอยางถูกตองยอมแสดง ความถูกตอง

ของบัญชีไดระดับหนึ่ง ฉะนั้น ผูตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธกันควบคูกัน  

๑๐) การวิเคราะหเปรียบเทียบ  

เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตางๆ วาเปนไป

ตามท่ี คาดหมายหรือเปนไปตามควรหรือไม อันจะชวยใหเห็นวาตองใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมหรืออาจลด 

ขอบเขตการตรวจสอบได  

การวิเคราะหเปรียบเทียบมีวิธีการ ดังนี้  

๑. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับงวดปกอน 

๒. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับประมาณการ หากผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

พบวา มีความแตกตางท่ีเปนสาระสำคัญตอการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบจะตองสอบถามเหตุผลจากหนวยรับ ตรวจ

และใชเทคนิคการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม  

๑๑) การสอบถาม  

เปนการสอบถามผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงตางๆ การสอบถามอาจทำไดท้ังเปนลาย

ลักษณ อักษรหรือดวยวาจา การสอบถามเปนลายลักษณอักษร อาจใชแบบสอบถามและกำหนดคำถามเพ่ือใหได 

ค าตอบวา ใช หรือ ไมใช หรืออาจะเปนคำถามท่ีกระตุนใหผูตอบใชความคิดของตนเองก็ได ข้ึนอยูวาผู ตรวจสอบ

ตองการคำตอบในลักษณะใด ท้ังนี้ ค าถามท่ีใชควรมีลักษณะตอเนื่องกัน  

๑๒) การสังเกตการณ  

เปนการสังเกตใหเปนดวยตาในสิ่งท่ีตองการทราบอยางระมัดระวัง โดยใชความรูความสามารถท่ี

มีอยู รวมถึงการใชวิจารณญาณพิจารณาสิ่งท่ีไดเห็น แลวบันทึกเหตุการณตางๆ ไว  

๑๓) การตรวจทาน  

เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยำ ความสำเหตุสมผล หรือความนาเชื่อถือของ

สิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู เชน ขอเท็จจริงปรากฏวาไดจายเงินใหกับ 

เจาหนี้แลว ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลักฐานท่ีจะนำมาตรวจทาน คือ ตนข้ัวเช็คท่ีระบุเลขท่ีเช็ค วันท่ี ชื่อเจาหนี้ รายการ

ท่ีจาย จำนวนเงิน และการลงนามของผูถืออำนาจสั่งจายตลอดจนใบเสร็จรับเงินท่ีไดรับจากเจาหนี้ ซ่ึงควรมี

รายละเอียดเชนเดียวกับตนข้ัวเช็ค เปนตน  

๑๔) การสืบสวน  

เปนเทคนิคท่ีผูตรวจจะใชในกรณีท่ีไมสามารถคนพบขอเท็จจริง ซ่ึงคาดวามีอยูหรือควรจะเปน 

ดังนั้น ผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน แตในบางกรณีผูตรวจสอบไม 

สามารถหาหลักฐานมายืนยันข้ันตอนตางๆ ไดทุกข้ันตอน ก็ยังอนุมานหรือใหความเห็นเพ่ิมเติม  
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๑๕) การประเมินผล  

เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ีกำหนดไวกับผลการปฏิบัติงานจริงวาเกิดผลตาง 

หรือไม ถาเกิดผลตาง ผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอ หรือวาเนื่องจาก 

สาเหตุอ่ืน เม่ือทราบสาเหตุท่ีแทจริงแลว ผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู 

นอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไม หากมิใช ควรเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป  

ผูตรวจสอบตองใชวิจารณญาณตัดสินวาขอมูลท่ีนำมาเปรียบเทียบ และผานการประเมินผล

มาแลวนั้นเพียงพอหรือไม ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพ่ือใหสามารถนำมาวิเคราะห ประเมินผลได 

ท้ังนี้ ผูตรวจสอบตองตัดสินใจวาขอมูลท่ีนำมาใชเพียงพอหรือไม ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการ ตรวจสอบเพียงใด 

เพ่ือนำมาใชวิเคราะหประเมินผลได ท้ังนี้ ควรประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน จากการ เพ่ิมหรือลดปริมาณการ

ทดสอบรายการเม่ือเทียบกับผลท่ีไดรับ  

การจัดทำรายงานและติดตามผล  

๑. การจัดทำรายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค 

ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอ่ืนท่ี

ผูบริหาร ควรทราบ องคประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองคประกอบ ถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล 

สรางสรรค จูงใจ ลักษณะการรายงานเปนลายลักษณอักษรหรือการรายงานดวยวาจาเปนทางการมีรายงาน โดย

การเขียนประกอบลักษณะของรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร  

๒. การติดตามผล (Follow up) ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารสั่งการหรือไม 

ประการใด เพ่ือใหทราบขอท่ีตรวจพบ ขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหนา

หนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณากำหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล ตาราง กำหนดเวลาท่ีใช

ติดตามรายงานปกอนในปปจจุบันควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาใน การดำเนินงานของ 

ผูท่ีเก่ียวของตอการสั่งการและแกไขปรับปรุงขอบกพรอง อาจประเมินจากแผนงานหรือ วิธีการแกไขปญหาตางๆ 

ในการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๓ 

แนวทางการตรวจสอบ 

แนวทางการตรวจสอบดานการเงิน การคลัง และการพัสด ุ 

ดานงบประมาณ  

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๒) แผนพัฒนาสี่ป  

๓) แผนงบประมาณรายจายประจำป  

๔) แผนการดำเนินงาน  

๒. การจัดทำงบประมาณ  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) งบประมาณรายจายประจำป และงบประมาณจายประจำปเพ่ิมเติม  

๒) เอกสารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

๓) ประกาศใชงบประมาณ และประกาศการอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ดานการเงินและการบัญช ี 

ดานการเงิน  

การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบงการ ตรวจสอบ

ออกเปน ๖ หัวขอ ดังนี้  

๑) จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันท่ีเขาตรวจสอบ  

วิธีการตรวจสอบ  

๑.๑ มีเงินสดคงเหลือในตูนิรภัยหรือไม หากพบวามีใหทำการตรวจนับ โดยตองตรงกับ ยอดเงิน

สดคงเหลือท่ีปรากฏในรายงานสถานะการเงินประจำวัน  

๑.๒ ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานสถานะการเงินประจำวัน ณ วันท่ีเขาตรวจสอบตรงกับสมุดเงินฝาก

ธนาคารหรือ Bank Statement หากไมตรงกันใหเจาหนาท่ีจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพ่ือหาสาเหตุของผลตาง  

๑.๓ ณ วันสิ้นเดือน มีเงินฝากธนาคารตามหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารตรงกับรายงาน

สถานะการเงินประจำวัน  

๒) การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน  

วิธีการตรวจสอบ  

๒.๑ จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันเปนไปตามแบบท่ีกำหนดและจัดทำเปนปจจุบัน  

๒.๒ ใหจัดทำทุกวันท่ีมีการรับ-จายเงิน  

๒.๓ ตองเสนอรายงานสถานะการเงินประจำวันผานปลัดเทศบาลเพ่ือเสนอใหผูบริหารทองถ่ินทราบ  

๒.๔ รายงานสถานะการเงินประจำวันลงลายมือชื่อครบถวน  
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๓) การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตางๆ และผูตรวจสอบการรับเงิน  

วิธีการตรวจสอบ  

๓.๑ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

๓.๒ มีคณะกรรมการอยางนอย ๓ คน โดยระบุผูถือกุญแจตูนิรภัย  

๓.๓ มีการแตงตั้งคณะกรรมการแทนชั่วคราว กรณีกรรมการเก็บรักษาเงินไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  

๓.๔ ปฏิบัติหนาท่ีตามคำสั่งและลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจำวันครบถวน  

๔) การรับเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

วิธีการตรวจสอบ  

๔.๑ รับเงินและนำสงเงินรายไดครบถวน  

๔.๒ ผูตรวจสอบไดตรวจสอบจำนวนเงินท่ีจัดเก็บและลงลายมือชื่อหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย 

๔.๓ จัดทำใบนำสงเงินและใบสำคัญสรุปใบนำสงเงินพรอมผูรับเงินและผูสงเงินลงลายมือชื่อครบถวน  

๔.๔ สมุดเงินสดรับ ทะเบียนรายรับ ใบนำสงเงินและใบสำคัญสรุปใบนำสงเงินครบถวนถูกตอง ตรงกัน  

๕) การใชใบเสร็จรับเงิน  

วิธีการตรวจสอบ  

๕.๑ มีสำเนาใบเสร็จรับเงินติดไวกับเลม  

๕.๒ การเขียนใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพ่ิมเติม หากมีความจำเปนตองแกไขให ขีดฆา

และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆาไว  

๕.๓ มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และลงรายการครบถวน  

๕.๔ เม่ือสิ้นปงบประมาณไดปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินและจัดทำรายงาน

การใชใบเสร็จรับเงินเสนอผานปลัดเทศบาลเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ินทราบ  

๕.๕ ตรวจสอบจำนวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินมีจำนวนถูกตอง ตรงกัน  

๖) การนำสงเงินและการนำฝากธนาคาร  

วิธีการตรวจสอบ  

๖.๑ มีการจัดทำบันทึกการรับ-สงเงิน  

๖.๒ เม่ือมีการรับเงินรายได ใหนำฝากธนาคารท้ังจำนวนในวันนั้น หากนำฝากไมทันใหสงมอบ

เงินใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพ่ือเก็บรักษาไวในตูนิรภัย และใหนำฝากธนาคารท้ังจำนวนในวันทำ

การถัดไป หากทองถ่ินหางไกล การคมนาคมไมสะดวก ใหนำฝากธนาคารในวันทำการสุดทายของสัปดาห  

๖.๓ กรณีรับเงินรายไดแลวไมนำสง หรือนำสงไมครบตามจำนวนท่ีจัดเก็บ หรือนำสงไม ตรงกับ

วันท่ีจัดเก็บ หรือนำสงวันรุงข้ึน โดยไมมีการบันทึกวารับเงินหลังปดบัญชี หรือมีการน าฝากธนาคาร นอย

กวาจำนวนท่ีจัดเก็บได ตองใหผูรับผิดชอบนำสงในวันท่ีตรวจพบ และหากนำสงยังไมครบถวนถือวาทำให

เงินขาดบัญชี  
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) รายงานสถานะการเงินประจำวัน  

๒) หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร/Bank Statement/สมุดเงินฝากธนาคาร  

๓) งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

๔) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจสอบจำนวนเงินท่ีจัดเก็บและนำสงเงิน 

คณะกรรมการรับ-สงเงิน  

๕) ใบนำสงเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำสงเงิน สำเนาใบนำฝากธนาคาร  

๖) ตนข้ัวเช็ค รายการการจัดทำเช็ค  

๗) ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายการใชใบเสร็จรบัเงิน  

๘) งบประมาณรายจายประจำป ทะเบียนคุมเงินรายรับ  

การจัดทำบัญชีและงบการเงิน  

วิธีการตรวจสอบ 

๑) จัดทำสมุดบัญชีเงินสดรับ เงินสดจาย ทะเบียนรายรับและสรรพบัญชีตางๆ จัดทำเปน ปจจุบัน  

๒) การบันทึกบัญชีเปนไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธี 

ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๓) จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน เพ่ือเสนอผานปลัดเทศบาลนำเสนอใหผูบริหารทราบ และสง

สำเนางบการเงินใหกับผูกำกับดูแล (อำเภอ/จังหวัด) ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด 

ดังตอไปนี้ 

-รายงานรับ-จายเงิน  

-งบทดลอง  

-รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

–กระดาษทำการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ (จายจากเงินรายรับ)  

–กระดาษทำการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินสะสม)  

–กระดาษทำการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)  

–กระดาษทำการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินกู)  

-กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ  

–กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจาย  

๔) จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นป เพ่ือแสดงผลการดำเนินงานและสรุปฐานะการเงินเสนอ ใหคณะ

บริหารทราบ และสงสำเนางบการเงิน ณ วันสิ้นป ใหกับผูกำกับดูแลและสำนักงานการตรวจเงิน แผนดิน

ภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณและประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ อ่ืนๆ 

ใหประชาชนทราบ จัดทำตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด ดังตอไปนี้  
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-งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน  

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายบัญชีท่ีสำคัญ  

หมายเหตุ ๒ งบทรัพยสิน  

หมายเหตุ ๓ เงินสดและเงินฝากธนาคาร  

หมายเหตุ ๔ เงินฝากกองทุน  

หมายเหตุ ๕ ลูกหนี้เงินยืม  

หมายเหตุ ๖ รายไดจากรัฐบาลคางรับ  

หมายเหตุ ๗ ลูกหนี้คาภาษี  

หมายเหตุ ๘ ลูกหนี้รายไดอ่ืนๆ  

หมายเหตุ ๙ ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน  

หมายเหตุ ๑๐ ลูกหนี้อ่ืนๆ  

หมายเหตุ ๑๑ ลูกหนี้เงินยืมสะสม  

หมายเหตุ ๑๒ สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ  

หมายเหตุ ๑๓ สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  

หมายเหตุ ๑๔ รายจายคางจาย  

หมายเหตุ ๑๕ ฎีกาคางจาย  

หมายเหตุ ๑๖ เงินรับฝาก  

หมายเหตุ ๑๗ หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  

หมายเหตุ ๑๘ เจาหนี้เงินกู  

หมายเหตุ ๑๙ หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน  

หมายเหตุ ๒๐ เงินสะสม และรายละเอียดแนบทายฯ  

หมายเหตุ ๒๑ เงินทุนสำรองเงินสะสม  

-งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับ  

-งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับและเงินสะสม  

-งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  

-งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู  

๕) ทุกสิ้นปงบประมาณ เม่ือปดบัญชีรายรับรายจายแลว ใหกันเงินสะสมประจำปไวรอยละ ๒๕ 

ของทุกป เพ่ือเปนทุนสำรองเงินสะสม โดยท่ีทุนสำรองเงินสะสมนี้ใหเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๕ ของทุกป  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) สมุดเงินสดรับ-จาย  

๒) ทะเบียนเงินรายรับ  

๓) สมุดบัญชีแยกประเภท  
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๔) งบการเงินประจำเดือน  

๕) งบการเงิน ณ วันสิ้นปงบประมาณ  

๖) หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

๗) ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  

ดานการเบิกจาย  

๑. การเบิกจายเงิน  

วิธีการตรวจสอบ  

๑) การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจายประจำป หรืองบประมาณเพ่ิมเติม หรือ

ขอโอนแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  

๒) แผนการใชจายเงิน โดยใหวางแผนทุก ๓ เดือน (ไตรมาส) ตามแผนการใชจายเงินท่ีกรม 

สงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดสงใหกองคลังกอนวันเริ่มตนของแตละไตรมาสอยางนอย ๒๐ วัน  

๓) การขอเบิกเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใดใหเบิกไดเฉพาะงบประมาณ นั้น 

รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให อปท. โดยระบุวัตถุประสงค เวนแต  

-เปนเงินงบประมาณรายจายท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมานั้นและไดรับอนุมัติใหกันเงิน ไว

ตอผูมีอำนาจตามระเบียบฯ แลว  

-เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไดรับอนุมัติจาก ผูบริหาร

ทองถ่ินใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป  

-กรณีมีเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยระบุวัตถุประสงคซ่ึงเบิกจายไม ทัน

ภายในสิ้นปงบประมาณท่ีผานมา และไดบันทึกบัญชีไวแลว  

๔) จัดทำทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจายเงินและรายงานการจัดทำเช็ค  

๕) หัวหนาหนวยงานผูเบิกเปนผูลงลายมือชื่อเบิกเงินและใหวางฎีกาตามแบบท่ีกำหนด  

๖) หนาฎีกาเบิกจายเงินลงลายมือชื่อและเอกสารประกอบฎีกาถูกตองครบถวนและหลักฐาน 

การเบิกหากเปนภาพถายหรือสำเนาใหผูเบิกรับรองความถูกตองดวย  

๗) การซ้ือ เชาทรัพยสิน หรือจางทำของ ใหวางฎีกาอยางชาไมเกิน ๕ วัน นับจากวัน ตรวจรับ

ทรัพยสินหรือตรวจรับงาน  

๘) การจายเงินใหจายเปนเช็ค  

๙) สมุดเงินสดจาย รายงานการจัดทำเช็ค ตนข้ัวเช็ค Bank Statement ถูกตอง ตรงกัน  

๑๐) หลักฐานการจายเงินใบเสร็จรับเงินไดรับรองการจาย และใบสำคัญคูจายหัวหนา หนวยงาน

คลังรับรองความถูกตอง  

๑๑) เงินท่ีเบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานผูเบิกนำสงคืนหนวยงานคลัง ภายใน ๑๕ 

วัน นับจากวันท่ีไดรับเงินจากหนวยงานคลัง  

๑๒) การจัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดทำเช็ค  
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  

๒) แผนการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และของหนวยงานผูเบิก  

๓) ทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณ  

๔) สมุดฎีกาเบิกจายเงิน  

๕) ฎีกาเบิกจายเงิน  

๖) รายงานการจัดทำเช็ค  

๗) สมุดเงินสดจาย ตนข้ัวเช็ค และ Bank Statement  

๒. การเขียนเช็คส่ังจาย  

วิธีการตรวจสอบ  

๑) เช็คสั่งจากใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิไดขีดฆาคำวา “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก 

และขีดครอมเช็ค  

๒) สั่งจายเช็คในนามหัวหนาหนวยงานคลัง กรณีวงเงินต่ำกวา ๒,๐๐๐ บาท หามออกเช็คสั่ง 

จายเงินสด  

๓) เช็คสั่งจายผูบริหารทองถ่ินและปลัด อปท. รวมลงนาทดวยทุกครั้ง  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) เช็ค/ตนข้ัวเช็ค  

๒) ฎีกาเบิกจายเงิน  

๓) หนังสือแจงรายชื่อผูลงนามในการสั่งจายเช็คใหกับธนาคาร  

๓. การยืมเงินงบประมาณ  

วิธีการตรวจสอบ  

๑) มีงบประมาณเพ่ือการนั้นแลว  

๒) สัญญายืมเงินตามแบบท่ีกำหนดและรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ คำสั่งท่ี

ไดกำหนดไวและจะนำใบสำคัญคูจายท่ีถูกตองรวมท้ังเงินเหลือจายสงคืน ถาไมสงตามกำหนด ก็จะชดใช

เงินหรือยินยอมให อปท. หักเงินเพ่ือชดใชเงินยืมนั้น  

๓) ผูยืมไมมีเงินยืมคางและใหยืมไดเฉพาะผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติงานนั้นๆ หามยืมแทนกัน  

๔) ตองไดรับการอนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาเงินยืม โดยผูบริหารทองถ่ินเปนผูอนุมัติ  

๕) บันทึกรายการยืม และรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนเงินยืมทุกครั้งโดยใหผูยืม-ผูสงใชลง ชื่อ

ในทะเบยีนเงินยืมสำหรับรายการนั้นๆ  

๖) สงใชใบสำคัญและเงินเหลือจาย (ถามี) ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
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๗) ครบกำหนดสงใชเงินยืมไดติดตามผูยืมสงใชเงินยืม และหากผูยืมไมสงใช ผูบริหาร ทองถ่ินสั่ง

การใหผูยืมสงใชอยางชาไมเกิน ๓๐ วัน  

๘) กรณีการสงใชเงินยืม และมีเงินสดเหลือจาย ไดมีการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูยืมไวเปนหลักฐาน  

๙) ผูยืมสงใบสำคัญคูจายหักลางเงินยืมแลว มีเหตุใหตองทักทวง ตองแจงใหผูยืมทราบโดยดวน 

และใหปฏิบัติตามคำทักทวงภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีไดรับคำทักทวง  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 

๒) สัญญาเงินยืม  

๓) ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณ และเอกสารประกอบ  

๔. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

วิธีการตรวจสอบ  

๑) ไดรับอนุมัติใหไปราชการจากผูมีอำนาจอนุมัติ  

-ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถ่ินและ ประธานสภา  

-ผูบริหารทองถ่ิน เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา 

นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน รวมถึงลูกจาง พนักงานจาง 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

-ประธานสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทองถ่ิน โดยตองมีคำรับรอง

จากผูบริหารทองถ่ินวามีงบประมาณเพียงพอท่ีจะเบิกจาย  

-กรณีท่ีกระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงใหผูบริหารทองถ่ินหรือ 

ประธานสภาทองถ่ินเดินทางไปราชการประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหถือวาไดรับอนุมัติใหเดินทางไป

ราชการ แลว โดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดอีก เพียงแตแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ  

๒) การตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

-คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามจำนวนเงินและเง่ือนไขท่ีกรมสงเสริม การ

ปกครองทองถ่ินกำหนด โดยใหนับเวลาเดินทางตั้งแตเวลาออกจากสถานท่ีอยู หรือสถานท่ีราชการปกติ 

จนกลับถึงสถานท่ีอยู หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติ แลวแตกรณี  

-เวลาเดินทางไปราชการกรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ 

ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากกรณีท่ีไมมีการพักแรม หากนับไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและ

สวน ท่ีไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมง

ข้ึนไปให ถือเปนครึ่งวัน  

-การเดินทางไปราชการท่ีจำเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซ่ึงโดยปกติตองพักแรมใน 

ยานพาหนะหรือพักแรมในท่ีพักซ่ึงทางราชการจัดท่ีพักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักใน 

ลักษณะเหมาจายหรือลักษณะจายจริงก็ได แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือกคาเชา 
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ท่ีพัก ในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองท่ีท่ีคาครองชีพสูงหรือเปน

แหลง ทองเท่ียว ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักในอัตราสูงไดตามความจำเปน ตามหลักเกณฑท่ี

กำหนด  

-การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจำทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดย ประหยัด 

ในกรณีไมมียานพาหนะประจำทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว เพ่ือประโยชนแกราชการใหใช 

ยานพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจำเปนไวในรายงานการเดินทางหรือ

หลักฐานการ ขอเบิกเงินคาพาหนะนั้น  

-การเดิ นทางข าม เขตจั งหวัดระหว างกรุ งเทพมหานครกับจั งหวัด ท่ี มี เขตติดตอ กับ 

กรุงเทพมหานครหรือการเดินทางขามเขตจังหวัดท่ีผานเขตกรุงเทพมหานคร ใหเบิกคาพาหนะรับจางได

เทาท่ี จายจริงแตตองไมเกินเท่ียวละ ๖๐๐ บาท การเดินทางขามเขตจังหวัดอ่ืนๆ ใหเบิกเทาท่ีจายจริง

ภายในวงเงิน เท่ียวละไมเกิน ๕๐๐ บาท  

-การใชยานพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารทองถ่ินจึง มี

สิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสำหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได 

ตาม ความจำเปน เหมาะสม และประหยัด รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท รถจักรยานยนตสวน

บุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท ใหคำนวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวงใน

ระยะทางสั้น และตรงซ่ึงสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีท่ีไมมีเสนทางของกรมทาง

หลวงใหใชระยะทาง ตามเสนทางของหนวยงานอ่ืนตัดผาน เชน เสนทางของเทศบาล ในกรณีท่ีไมมี

เสนทางของกรมทางหลวงและ ของหนวยงานอ่ืน ใหผูเดินทางเปนผูรองรับระยะทางในการเดินทาง  

-การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหเปนตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

(๑) ชั้นธุรกิจ สำหรับผูดำรงตำแหนงระดับ ๙ หรือตำแหนงท่ีเทียบเทาข้ึนไป  

(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด (ก) สำหรับผูดำรงตำแหนงระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือตำแหนงท่ี

เทียบเทา (ข) ผูดำรงตำแหนงต่ำกวาท่ีระบุใน (ก) เฉพาะกรณีท่ีมีความจำเปนรีบดวน เพ่ือ ประโยชนตอ

ทางราชการ และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ  

(๓) การเดินทางซ่ึงไมเขาหลักเกณฑตาม (๑) (๒) จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาใชจายในการ 

เดินทางภาคพ้ืนดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซ่ึงผูเดินทางจะพึงเบิกได  

๓. การเดินทางไปราชการประจำ ไดแก การเดินทางไปประจำตางสำนักงานไปรักษาการใน

ตำแหนงหรือรักษาราชการแทน เพ่ือดำรงตำแหนงใหม ณ สำนักงานแหงใหม เบิกคาใชจายได  

๔. การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ใหหมายถึงการเดินทางเพ่ือกลับภูมิลำเนาเดิมของผู เดินทาง

ไปราชการประจำในกรณีท่ีออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ  

๕. การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  

๖. เจาหนาท่ีทองถ่ินผูเดินทางไปราชการอาจเบิกเงินลวงหนาไดตามสมควร โดยยื่นบัญชี 

รายการประมาณคาใชจายในการเดินทาง  
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๗. การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผูเบิกตองยื่นรายงานการเดินทางพรอมดวยใบสำคัญคูจาย และเงิน

เหลือจาย (หากมี) ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาสังกัด และใหเบิกจากงบประมาณประจำปท่ี 

เดินทางไปราชการ  

๘. การเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริง ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจง รายการ

ของโรงแรม หรือท่ีพักท่ีมีขอความแสดงวาไดรับชำระเงินคาเชาท่ีพักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาท่ีรับ เงิน

ของโรงแรมหรือท่ีพักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจำนวนเงินท่ีไดรับเพ่ือเปนหลักฐานในการขอเบิก 

คาเชาท่ีพักก็ได  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ  

๒) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

๓) หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

๕. การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

วิธีการตรวจสอบ  

๑) มีเอกสารประกอบการเบิกจายเงินอยางครบถวน เชน ใบเสร็จรับเงิน รูปภาพ หนังสือ ตอบ

รับจากหนวยงานท่ีจะเขาศึกษาดูงาน  

๒) ตารางกำหนดการฝกอบรมและการศึกษาดูงานตองสอดคลองกับหลักสูตรการอบรม  

๓) การอนุมัติใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม โดยผูมีอำนาจอนุมัติตองเปนผูปฏิบัติหนาท่ี 

เก่ียวของกับการฝกอบรมในครั้งนี้  

๔) มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือการนั้น 

๕) กรณีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานอ่ืน ใหตรวจสอบแบบแสดง เจตจำนง

ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด  

๖ ) กร ณี ท่ี  อป ท .จั ด อบ รม เอ ง  ค า ใช จ าย ใน ก ารฝ ก อบ รม ให เป น ไป ต าม ระ เบี ย บ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พงศ. ๒๕๕๗  

๗) การจัดหาวัสดุในการฝกอบรม การจางเหมา ยานพาหนะ ฯลฯ ใหปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ  

๘) จัดทำรายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอผูบริหารทองถ่ิน ภายใน ๖๐ วัน  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) ฎีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

-โครงการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน  

–ตารางกำหนดการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน  
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-หนังสือขอเขาดูงาน หนังสือตอบรับจากหนวยงานท่ีจะเขาศึกษาดูงาน  

-ใบเสร็จรับเงิน  

-รูปภาพในการฝกอบรม  

-หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ  

๒) รายงานผลการเขารับการฝกอบรม  

๖. การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

วิธีการตรวจสอบ  

๑) ฎีกาเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

๒) มีคำสั่งอนุมัติใหปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติจากผูบริหาร หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  

๓) มีงบประมาณเพ่ือการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพียงพอ  

๔) การเบิกจายเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกำหนดตามหนังสือสั่งการ  

๕) การลงเวลาในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารและตามหลักฐานการเบิก 

จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  

๖) มีการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีไมสามารถเบิกจายเงิน คาตอบแทน

ไดหรือไม เชน การอยูเวรรักษาการณ หรือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มจำนวนชั่วโมง  

๗) มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอำนาจอนุมัติภายใน ๑๕ วันนับ

แตวันท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) ฎีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

๒) สมุดลงเวลาในการปฏิบัติงาน  

๓) รายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

๗. การเบิกจายเงินอุดหนุนแกหนวยงานอ่ืน  

วิธีการตรวจสอบ  

๑) การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 

๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจาย การใชจายงบประมาณ

หมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒) การเบิกจายเงินอุดหนุนเปนภารกิจท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของ อปท. ผูสนับสนุนและ 

ประชาชนในเขตพนท่ีไดรับประโยชน 

 ๓) มีการกำหนดโครงการท่ีจะใหการสนับสนุนไวในงบประมาณรายจายประจำป  

๔) ฎีกาเบิกจายเงินอุดหนุน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
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๕) กรณีการอุดหนุนเงินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ดังนี้  

–โครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ 

ระดับจังหวัด ยกเวน ภารกิจดานการศึกษาหรือดานสาธารณสุข  

-โครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนในโครงการแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม และมีการแบงสวน งบประมาณ

ของตนเอง และสวนท่ีจะขอรับการสนับสนุนอยางชัดเจน  

-การสนับสนุน กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถใหการสนับสนุนเปนเงิน หรือ กอสราง

อาคารได แตหากเปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล ไมสามารถใหการสนับสนุนเปนเงินหรือ 

กอสรางได ทำไดเพียงการซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืน  

๖) ตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนใหองคกร ประชาชน องคกรการกุศล และองคกรท่ี จัดตั้ง

ตามกฎหมาย  

-การเบิกจายเงินอุดหนุน เปนการเบิกจายใหกับองคกรประชาชน องคกรการกุศลและ องคกรท่ี

จัดตั้งกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันท่ี ๘ มกราคม 

๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน  

-โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนขององคกรประชาชน (กลุม หรือชุมชน) โดยในโครงการ จะตอง

สามารถเสริมสรางความเขมแข็ง โดยมีลักษณะของการแกไขปญหาความยากจนและสงเสริมให 

ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและนำไปสูการพัฒนาขององคกรประชาชนในโอกาสตอไปดวยตนเอง โดยไมใช

การ สนับสนุนในโครงการท่ีมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน เชน การอุดหนุนเพ่ือนำไปเปนทุนกูยืม หรือ

สมทบ กองทุนตางๆ หรือการซ้ือเสื้อผา เครื่องแตงกาย หรือใหเปนเงินรางวัล เปนตน  

–การจัดทำบันทึกขอตกลงผูแทนหนวยงาน ไมนอยกวา ๓ คน  

-หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนไดออกใบเสร็จรับเงินหรอืใบสำคัญรับเงินให อปท.  

–รายงานผลการดำเนินงานท่ีหนวยงานท่ีขอรับการอุดหนุนรายงานให อปท. ภายใน ๓๐ วัน นับ

แตโครงการแลวเสร็จ โดยตองตรวจสอบวาการใชจายเงินตามโครงการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการ  

-หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไมรายงานผลการดำเนินการ ให อปท. พิจารณาไมตั้ง งบประมาณ

อุดหนุนในครั้งตอไป  

-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน หากหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไมดำเนินการให

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ให อปท. เรียกเงินเทาจำนวนท่ีอุดหนุนไปท้ังหมดคืน  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) ฏีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

๒) ๒) งบประมาณรายจายประจำป  
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๓) รายงานโครงการท่ีผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ  

๔) โครงการท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๕) บันทึกขอตกลง  

๖) รายงานผลการดำเนินการ  

๘. การเบิกคาใชจายในการจัดงานตางๆ 

วิธีการตรวจสอบ  

๑) โครงการของการจัดงานนั้นๆ โดยตองคำนึงถึงเรื่องดังตอไปนี้  

-โครงการของการจัดงานนั้นๆ ตองตั้งอยูในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

-อำนาจหนาท่ี การจัดทำโครงการจัดงานตางๆ ตองอยูในอำนาจหนาท่ีหรือมีกฎหมายให อำนาจ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดทำได  

-องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองกำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการไวในโครงการจัดงาน โดย 

กิจกรรมท่ีจัดในงานนั้นๆ ควรเปนในลักษณะการสงเสริมและสนับสนุนท่ีใหประโยชน บำรุง รักษาศิลปะ 

จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดีแกทองถ่ิน หรือการอำนวยความสะดวกแกประชาชน

ใน ทองถ่ิน อันเปนการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนตามท่ีกฎหมาย

กำหนด เชน การจัดกิจกรรมในเชิงใหความรูอันเปนประโยชน หรือเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหประชาชน

เห็น ความสำคัญและรักษาไวซ่ึงศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน เปนตน  

–การดำเนินการตามโครงการจัดงานตางๆ ตองคำนึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนไดรับเปน สำคัญ  

-โครงการจะตองระบุวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน ดังนั้น กิจกรรมท่ีดำเนินการ ตาม

โครงการจัดงานนั้นจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หากไมดำเนินการกิจกรรม 

ดังกลาวจะทำใหโครงการดังกลาวไมบรรลุวัตถุประสงค  

-หากโครงการมีการจัดการประกวดหรือแขงขัน มีการมอบรางวัล มูลคาของรางวัลตองมี สัดสวน

ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ  

-การเบิกจายเงินตามโครงการการจัดงานจะตองเบิกจายเทาท่ีจำเปน เหมาะสม และ ประหยัด 

จำเปน หมายถึง ตองเปนอยางนั้น ตองทำ ขาดไมได ดังนั้น กิจการท่ีองคกรปกครองสวน ทองถ่ินทำจึง

ตองเปนกิจการท่ีจำเปน ขาดไมได ประหยัด หมายถึง ยับยั้ง ระมัดระวัง ใชจายแตพอควรแกฐานะ  

-คำนึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒. การเบิกจายตามโครงการดังกลาวตามฎีกาเบิกจายเงิน โดยตองมีเอกสารประกอบการ 

เบิกจายอยางครบถวนในกรณีท่ีตองมีการจัดหาพัสดุตามโครงการจัดงานตางๆ จะตองมีการจัดซ้ือจัดจาง

ตาม ระเบียบฯ โดยผูรับผิดชอบโครงการเสนอความตองการใหเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูดำเนินการจัดหา ไมใช

การยืม เงินงบประมาณท้ังโครงการ 
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 ๓. ตามฎีกาเบิกจายเงินควรมีรูปภาพในการดำเนินการตามโครงการมาประกอบการเบิก 

จายเงินตามฎีกาเบิกจาย  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) ฎีกาจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

๒) โครงการจัดวาง  

๓) งบประมาณรายจายประจำป  

๙. การเบิกจายคาใชจายในการแขงขันกีฬา  

วิธีการตรวจสอบ  

๑) การเบิกจายเงินในการแขงขันกีฬาตองเปนไปตามหลักเกณฑตามระเบียบฯ  

๒) การดำเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาจะตองมีประชาชนเขามามีสวนรวมในการ แขงขันกีฬาดวย  

๓) การจัดซ้ืออุปกรณในการแขงขันกีฬา มีการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ  

๔) มีการจัดทำบัญชีควบคุมรายรับ-จายวัสดุ โดยแสดงรายการและจำนวนวัสดุท่ีไดรับ มี 

หลักฐานใหผูรับลงลายมือชื่อรับไวในทะเบียน  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) ฎีกาเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

๒) โครงการจัดงานแขงขันกีฬา  

๓) รายชื่อนักกีฬา  

๔) กำหนดการแขงขันกีฬา  

๕) ลายมือชื่อนักกีฬาท่ีรับเสื้อกีฬา  

๖) รูปภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬา   

ดานเงินสะสม  

๑. เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  

วิธีการตรวจสอบ  

๑) ทุกสิ้นปงบประมาณ ไดปดบัญชีรายรับ รายจายแลว ใหกันยอดเงินสะสมประจำปไวรอยละ 

ยี่สิบหาของทุกป เพ่ือเปนทุนสำรองเงินสะสมโดยท่ีทุนสำรองเงินสะสมนี้ใหเพ่ิมข้ึนรอยละยี่สิบหาของทุกป  

๒) กอนการใชจายเงินสะสมตองตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือใหถูกตองกอนการอนุมัติ 

๓) ตรวจสอบการใชจายเงินสะสม เปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้  

-กรณีสภาทองถ่ินอนุมัติ เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจำเปน และไมสามารถโอนเงิน 

งบประมาณรายจาย เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชจายเงิน

สะสม ได ซ่ึงตองเปนกิจการดังตอไปนี้  

(๑) เปนกิจกรรมตามอำนาจหนาท่ี ซ่ึงเก่ียวกับดานบริการชุมชนและสังคม  

(๒) กิจกรรมท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได  
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(๓) หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน  

(๔) ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(๕) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม 

ระเบียบแลว  

(๖) เม่ือไดรับการอนุมัติใหจายจาดเงินสะสมแลว ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายให 

เสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป  

-กรณีผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมได ดังตอไปนี้  

(๑) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  

(๒) สิทธิประโยชนของพนักงาน ลูกจางและผูบริหาร ฯลฯ  

(๓) กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตาม 

ความจำเปนในขณะนั้น โดยใหคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  

(๔) การจายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำไดตอเม่ือยอดเงินสะสมในสวนท่ีเหลือมีไมเพียงพอ 

ตอการบริหาร ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดในกรณีท่ีปใดองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินรอยละยี่สิบหาของทองถ่ิน อาจนำยอดเงินสวนท่ี

เกินไป ใชจายไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไขตามขอ ๓  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑) งบการเงิน ณ วันสิ้นปงบประมาณ  

๒) งบประมาณรายจายประจำป  

๓) สมุดบัญชีแยกประเภท  

๔) งบทดลองประจำเดือน  

๒. การนำเงินสะสมทดรองจายและการยืมเงินสะสม  

วิธีการตรวจสอบ  

การนำเงินสะสมทดรองจายและการยืมเงินสะสม ไดกระทำในกรณีดังนี้  

-มีงบประมาณรายจายประจำปแลว แตระยะ ๓ เดือนแรกมีรายไดไมเพียงพอ ใหนำเงินสะสมทด

รอง จายไปกอนได  

-ไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวัตถุประสงคแตยังไมไดรับเงินใหยืมเงินสะสมทด

รอง จายได และบันทึกบัญชีสงใชเงินยืม ยกเวนงบลงทุน  

-กิจการพาณิชย อาจขอยืมเงินสะสมทดรองจายไดโดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ินและสงใช

เงินยืม สะสมเม่ือสิ้นปงบประมาณ  

–ผูรับบำนาญยายภูมิลำเนาและประสงคจะโอนการรับเงินบำนาญไปท่ีใหม องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน อาจยืมเงินสะสมทดรองจายได โดยอำนาจผูบริหารทองถ่ิน และบันทึกบัญชีสงใชเงินยืม  
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑. งบประมาณรายจายประจำป  

๒. สมุดบัญชีแยกประเภท  

๓. งบทดลองประจำเดือน  

ดานพัสด ุ

ดวยพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และมีผลใชบังคับในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลักการตาม

พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอง กอใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกหนวยงานของรัฐและตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้  

๑) คุมคา  

๒) โปรงใส  

๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔) ตรวจสอบได  

วิธีการจัดซ้ือจัดจางตามมาตรา ๕๕ อาจกระทำไดโดยวิธี ดังตอไปนี้  

๑) ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ัวไปท่ีมี

คุณสมบัติ ตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกำหนดใหเขายื่นขอเสนอ 

๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม 

เง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกำหนดซ่ึงตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมี 

ผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดนอยกวาสามราย  

๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม 

เง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา

รวมท้ัง การจัดซ้ือจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงท่ี

ออกตามความ ในมาตรา ๙๖ วรรคสอง  

มาตรา ๕๖ การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอน เวนแต  

(๑) กรณีดังตอไปนี้ใหใชวิธีคัดเลือก  

(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก 

 (ข) พัสดุท่ีตองการจัดซ้ือจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิตจำหนาย 

กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการท่ีมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเปนพิเศษหรือมีทักษะสูง 

และผูประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด  

(ค) มีความจำเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได ซ่ึง 

หากใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะทำใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ  
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(ง) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจำกัดทางเทคนิคท่ีจำเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  

(จ) เปนพัสดุท่ีจำเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดำเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ  

(ฉ) เปนพัสดุท่ีตองใชในราชการลับ หรือเปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐ 

หรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ  

(ช) เปนงานกอสรางซอมพัสดุท่ีจำเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชำรุดเสียหายเสียกอนจึงจะ 

ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่อง อิเล็กทรอนิกส  

(ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

(๒) การจัดซ้ือจัดจางใหใชวิธีเฉพาะเจาะจงไดดังนี้ 

(ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ 

หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก  

(ข) การจดัซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จำหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ

จัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

(ค) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซ้ือ 

จัดจางพัสดุจากผูประกอบการซ่ึงเปนตัวแทนจำหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียง

ราย เดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใชทดแทนได  

(ง) มีความจำเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด 

โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

หรือวิธี เลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทำใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  

(จ) พัสดุท่ีจะทำใหการจัดซ้ือจัดจางเปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดทำการจัดซ้ือจัดจางไวกอน แลว 

และมีความจำเปนตองทำการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้นโดยมูลคา

ของพัสดุท่ีจะทำการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดทำการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว  

(ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงาน 

ของตางประเทศ  

(ช) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงจำเปนตองซ้ือเฉพาะแหง  

(ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง (๑) (ช) หรือ (๒) (ช) ใหเปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ 

สนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ช) เปนพัสดุท่ีรัฐตองการ

สงเสริม หรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แลว เม่ือหนวยงานของรัฐจะกระทำการจัดซ้ือจัดจางพัสดุนั้น

ใหใชว ีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) กอน  

ในกรณีหนวยงานของรัฐในตางประเทศหรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศจะทำการ

จัดซ้ือ จัดจางโดยใชวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไมใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอนก็ได  
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รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพ่ือกำหนดรายละเอียดอ่ืนของการจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามวรรคหนึ่ง 

เพ่ิมเติมไดตามความจำเปนเพ่ือประโยชนในการดำเนินการ  

ดานการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วิธีการตรวจสอบ  

-รถยนตสวนกลาง ไดแก รถยนต หรือรถจักรยานยนตท่ีจัดไวเพ่ือกิจการสวนรวมขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงรถท่ีใชในการบริการประชาชนในหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน 

รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถขยะ และเครื่องจักรกล  

–รถประจำตำแหนง ไดแก รถยนตท่ีจัดใหแกผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีไดไมเกินตำแหนงละ ๑ คัน หากดำรงตำแหนงหลายตำแหนง ใหเลือกใชได

เพียง ตำแหนงเดียว และใหใชจนกวาจะพนจากตำแหนง  

–มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถ รถประจำตำแหนง (แบบ ๑)และรถสวนกลาง/รถรับรอง(แบบ ๒)  

-ตรวจสอบวาในแตละปงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการสำรวจและกำหนดเกณฑ 

การใชสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคนเพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิงและ

ตรวจสอบของเจาหนาท่ีฝายตรวจสอบ  

-ตรวจสอบการขออนุญาตใชรถสวนกลางและรับรอง (แบบ ๓) การใชรถปกติใหใชภายในเขต 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากจะใชนอกเขตถาเปนรถยนตสวนกลางตองไดรับอนุญาตจากผูบริหาร

ทองถ่ิน สำหรับรถประจำตำแหนงใหอยูในดุลพินิจของผูดำรงตำแหนงนั้นตามความจำเปน ใบขออนุญาต

ใชรถ สวนกลางแระรถรับรอง (แบบ ๓)  

-ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใชรถ (แบบ ๔) ใหจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง/รถ

รับรองประจำรถแตละคัน โดยใหพนักงานขับรถลงรายการตามความจริง  

-กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายข้ึนกับรถประจำตำแหนง รถสวนกลาง และรถรับรอง 

ผูรับผิดชอบตองรายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ (แบบ ๕)  

–ตรวจสอบการแสดงรายการซอมบำรุงรถ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำสมุดแสดง 

รายการซอมบำรุงรถแตละคัน (แบบ ๖)  

–ตรวจสอบการเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีจะจายใหรถยนตแตละคันไว โดยรถยนต สวนกลาง

และรถรับรองใหเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รถประจำตำแหนงใหผูใชรถ

เปนคนจายคาน้ำมันเชื้อเพลิง  

-ตราเครื่องหมายประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีตราเครื่องหมายประจำและอักษร ชื่อ

เต็มขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวและมองไมเห็นชัดเจน โดยใหมีขนาด 

กวางยาวไมนอยกวา ๑๘ ซม. และอักษรชื่อใหมีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ ซม. หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอย

กวา ๗.๕ ซม. ติดไวของนอกรถสวนกลางท้ังสองขาง สำหรับรถจกัรยายนตใหลดขนาดลงตามสวน  
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-ตรวจสอบการเก็บรักษารถ –รถประจำตำแหนงอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู

ดำรงตำแหนง  

-รถสวนกลาง/รถรับรอง ใหเก็บรักษาในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณ อปท.  

-รถสวนกลาง ผูบริหารทองถ่ินเปนผูอนุญาตใหนำรถสวนกลางไปเก็บรักษาท่ีอ่ืน เปนการชั่วคราว

ได ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีสถานทีปลอดภัยเพียงพอ หรือมีราชการเรงดวน  

-กรณีนำรถสวนกลางไปเก็บท่ีอ่ืน หากสูญหาย ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบชดใชใหแก องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังอยางดีแลว และการสูญหายมิไดเกิด จาก

ความประมาทและใหรายงานตามแบบ ๕  

ดานการควบคุมภายใน  

วิธีการตรวจสอบ  

๑)ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล 

การควบคุมภายใน  

๒) ตรวจสอบวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนังสือแจงใหทุกสำนัก/กอง จัดทำ 

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

๓) ตรวจสอบคำสั่งแบงงาน ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแบงงานชัดเจน  

๔) ตรวจสอบการรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ดังนี้  

-ระดบัสวนงานยอย (สำนัก/กอง)  

(๑) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปค. ๑  

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย. ๒  

-ระดับองคกร  

(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.๑  

(๒) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ. ๒  

(๓) รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน-แบบ ปอ. ๓  

(๔) รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน-แบบ ปส. 

(กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผูตรวจสอบภายใน)  

(๕) ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการวิเคราะหและประเมินความเพียงพอของ 

ระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ๕ องคประกอบ  

-สภาพแวดลอมการควบคุม  

-การประเมินความเสี่ยง  

-กิจกรรมการควบคุม  

-สานสนเทศและการสื่อสาร  
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-การติดตามประเมินผล  

(๖) ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินกิจกรรมความเสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญจำนวน ๙ กิจกรรม

มาดำเนินการควบคุมและบริหารความเสี่ยง อยางนอย ๕ กิจกรรม  

(๗) ตรวจสอบการรายงานผล หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) 

ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูกำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ  

การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ  

การรวบรวมหลักฐาน  

หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึงเอกสาร ขอมูล หรือขอเท็จจริงตางๆ ท่ี ผู

ตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ในการรวบรวมข้ึนระหวางทำการตรวจสอบ มี 

ความถูกตองนาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบดวย

คุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือไดและจัดหามาได (Competency) 

ความเก่ียวของ (Relevancy) และความมีประโยชน (Usefulness)  

การจัดทำรายงานและติดตามผล  

การจัดทำรายงาน  

การจัดทำรายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงคขอบเขต  

วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลท้ังหมดทุกข้ันตอน  

สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงท่ีสำคัญและการควบคุม รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ท่ี 

ผูบริหารควรทราบพรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง เพ่ือเสนอผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของพิจารณา

แกไข ปรับปรุงตอไป 

สรุปลักษณะของรายงานท่ีดี  

๑) ถูกตอง (Accuracy) รายงานการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ขอความทุกประโยค ตัวเลขทุกตัว

เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานท่ีนาเชื่อถือ และผูตรวจสอบไดประเมินขอมูลเหลานั้น แลว 

การอางอิงทุกครั้งตองมีหลักฐานประกอบและสามารถใหคำอธิบายแลวพิสูจนขอเท็จจริงไดทุกเรื่อง  

๒) ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการของผู 

ตรวจสอบ หรือสิ่งท่ีตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน โดยไมตองมีการ 

ตีความหรืออธิบายเพ่ิมเติม  

๓) กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ขอความ ค าพูดท่ีฟุมเฟอย หรือสิ่ง

ท่ีไมใชสาระสำคัญและสิ่งท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีจะรายงานออกไป  

๔) ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานตองกระทำภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทันตอ การแกไข

สถานการณ ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาสิ่งท่ีตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด  

๕) สรางสรรค (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและความจรงิใจ

ของผูตรวจสอบ ผูรายงานควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนท่ีจะกลาวถึงขอบกพรองตางๆ ท่ี 
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ตองการใหปรับปรุง ทำใหผูอานคลอยตามคำแนะนำและขอเสนอแนะ และมีความพอใจท่ีจะใหความ

รวมมือใน การแกไขปรับปรุง  

๖) จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอาน จับประเด็นไดตั้งแตตนจนจบ โดยการใช

รูปแบบ ถอยคำ และศิลปะของภาษา  ทำใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือ 

ขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในรายงานโดยชี้ใหเห็นปญหา ประโยชนรวมกันและประโยชนตอองคกร 

รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับผลการตรวจสอบ และความตองการของฝายบริหาร 

รูปแบบและวีการรายงานท่ีใชกันโดยท่ัวไป มีดังนี้  

๑) การรายงานเปนลายลักษณะอักษร (Written Report) เปนวิธีการรายงานท่ีมีลักษณะเปน 

ทางการ ใชรายงานผลการปฏิบัติงานเม่ือการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายใน

จะตอง จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอ

ตอผูบริหาร  

๒) การรายงานดวยวาจา (Oral Report) แยกเปน  

-การรายงานดวยวาจาท่ีไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานท่ีตองกระทำโดยเรงดวน เพ่ือให

ทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีท่ีควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบทันทีท่ีตรวจพบ 

เพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากข้ึน  

-การรายงานดวยวาจาท่ีเปนทางการ เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการ น าเสนอ

ดวยวาจาประกอบรายงานแบบเปนทางการและรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษรโดยท่ัวไปประกอบดวย 

สาระสำคัญ ดังนี้  

(๑) บทคัดยอ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทำบทคัดยอไวดานหนาท่ีของรายงานท่ีจะ

นำเสนอผูบริหาร เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความครอบคลุม 

เนื้อหาของรายงานท้ังหมด แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบท่ีมีตอองคกร และ 

ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง โดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ แตเปนขอมูลท่ีเพียงพอใหผูบริหาร

เขาใจ และสั่งการได  

(๒) บทนำ (Introduction) คือสวนแรกของรายงานท่ีบอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายในได 

ตรวจสอบเรื่องอะไรในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีกำหนดไว หรือเปนการ 

ตรวจสอบกรณีพิเศษ  

(๓) วัตถุประสงค (Purpose) แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพ่ือใหผูอาน รายงาน

ติดตามประเด็นใหสะดวก และคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเม่ืออานรายงานจบ  

(๔) ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและประมาณของงานท่ีไดทำการตรวจสอบมี มากนอย

เพียงใด มีขอจำกัดอะไรบางท่ีผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได หรือตองชะลอการ ตรวจสอบไว

กอนพรอมเหตุผลประกอบ  
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(๕) สิ่งท่ีตรวจพบ (Audit Findings) เปนสวนสำคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานท่ี แสดงถึง

ขอเท็จจริงท่ีตรวจพบท้ังในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข วิธีการดำเนินการแกไข รวมท้ังความเห็น ของ

ผูรับการตรวจ  

(๖) ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ ตอ

ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจ เพ่ือสั่งการแกไขปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมีลักษณะสรางสรรคและ 

สามารถนำไปปฏิบัติได  

(๗) ความเห็น (Opinion) หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมี หลักฐาน

สนับสนุนเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น  

(๘) เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการ สรุปผล 

ดังนั้น รายงานควรเสนออยางกะทัดรัด ขอมูลท่ีจำเปนตองอางอิง แตเปนขอมูลยาว หรือมี รายละเอียด

มาก ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย เอกสารประกอบไมควรมีมาก จนเกินไปจน

ทำใหรายงานไมนาสนใจ  

(๙) การติดตามผล (Follow Up) เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ

ภายใน เปนข้ันตอนท่ีสำคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพ และประสิทธิผลของ งาน

ตรวจสอบวาผูรับการตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หรือไม ขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง  

บทสรุป  

คูมือการตรวจสอบภายในนี้ มีเปาหมายสำคัญเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายใน มีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความม่ันใจและมีคุณภาพ ชวยเพ่ิมมูลคาแก

องคกรผูบริหารใช ขอมูลในการบริหารงาน เพ่ือใหกอเกิดกระบวนการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ผลของ

การดำเนินงานของ องคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมถึงการใชทรัพยากรให เปนไปอยางประหยัดและคุมคา  

กระบวนการตรวจสอบภายในประกอบดวยหลายข้ันตอน ซ่ึงผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกใช 

เทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการตรวจสอบเปนไปตาม 

วัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบท่ีกำหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอยางเพียงพอท่ีจะสนับสนุนขอ

ตรวจ พบใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้ันตอนการวาง

แผนการ ตรวจสอบ ชวยใหการวางแผนครอบคลุมหนวยรับตรวจและกำหนดแผนปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบ ตองใช ความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ อยางดีและมีเทคนิคการนำเสนอ  

การเขียนรายงาน การรวมงานเปนทีมมนการตรวจสอบ เพ่ือแกไขปญหาตรงประเด็นและสามารถ

เสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลให ผูบริหารประกอบการตัดสินใจเพ่ือทำการแกไขปรับปรุง  
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ปจจัยสำคัญของความสำเร็จและประสิทธิผลของผูตรวจสอบภายใน  วัดจากการยอมรับ 

ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงอาศัยความรู ความสามารถ การนำเทคนิคการตรวจสอบ 

ประกอบกับทักษะของผูตรวจสอบภายใน การสรางมนุษยสัมพันธ การรวบรวมขอมูล หลักฐาน 

ขอเท็จจริง การนำเสนออยางถูกตอง เท่ียงธรรม เปนอิสระ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกองคกรไดอยาง

แทจริง 


