
 
การตรวจสอบภายใน 

สวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
ความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน0

1  

 งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานภายในสวนราชการ เพ่ือใหผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด บทบาทท่ีสําคัญของงาน

ตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานในทุกระดับของหนวยงานในสวนราชการบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมและการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น งานตรวจสอบภายในจึงมีสวนชวยผลักดันใหเกิดความสําเร็จในสวนราชการหลายประการ ดังนี้ 

  - สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของสวน

ราชการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

  - สงเสริมใหการปฏิบัติงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  - สงเสริมใหการบริหารทรัพยากรของสวนราชการเปนไปอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชน

แกสวนรวม 

  - เสริมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสวนราชการ 

 อยางไรก็ดี จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสูการบริหารจัดการแนวใหมท่ีใหความสําคัญ

กับผลสัมฤทธิ์ของงาน และใหลดบทบาทและกระจายอํานาจของหนวยงานกลางไปสูสวนราชการโดยหนวยงาน

กลางทําหนาท่ีเปนผูกํากับและควบคุมเชิงนโยบายใหอํานาจหัวหนาสวนราชการบริหารจัดการงานในความ

รับผิดชอบเองภายใตกรอบกติกากลางท่ีกําหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลท่ีเปนระบบการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจของหนวยงานกลาง ทําใหสวนราชการตองให

ความสําคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบการเงิน 

 ๑. เพ่ือพิสูจนความถูกตองความเชื่อถือไดของการบันทึกรายการทางการเงิน การบัญชี และงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 ๒.  เพ่ือพิสูจนความความมีอยูจริงของทรัพยสินวาถูกตอง ครบถวนตรงกับการบันทึกบัญชี และมีการ

ดูแลและปองกันรักษาความปลอดภัย 

 ๓. เพ่ือทราบวาระบบการควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสมหรือไม 

    

 ๑ สํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรี การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ พิมพครั้งท่ี ๑.กรุงเทพฯ:บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด,๒๕๕๖. 
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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ข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบแตละเรื่อง 1

2 

 แผนงานการตรวจสอบควรกําหนดข้ันตอน หรือวิธีการตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ 
วาในแตละข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบนั้น จะดําเนินการตรวจสอบตั้งแตเริ่มตนสิ้นสุดอยางไรบาง โดยใช
เทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวนและเพียงพอ และบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เชน การตรวจสอบเงินสด เพ่ือใหทราบวาเงินสดมีอยูจริงและครบถวน ควรใชวิธีการ
ตรวจนับตัวเงินสด และตรวตนข้ัวหรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน และใบสําคัญคูจายวา รายการรับจายเงินทุก
รายการไดมีการบันทึกบัญชี เปนตน 

เทคนิคการตรวจสอบ 

 เทคนิคการตรวจสอบ เปนวิธีการรวบรวมหลักฐานและขอเท็จจริงตางๆในการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบและเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบในแตละกรณี เชน 

 การตรวจนับ  เปนการพิสูจนวา สิ่งท่ีตรวจนับมีอยูครบถวนตามท่ีบันทึกไวหรือไม สภาพ การเก็บ
รักษา เปนอยาไร 

 การยืนยันยอด  เปนวิธีการท่ีผูตรวจสอบจัดสงใบยืนยันยอดถึงบุคคลภายนอก ขอใหตอบกลับวา
ขอมูลท่ีสงไปนั้นถูกตองหรือไม (ตองการใหตอบกลับทุกราย หรือ ตอบกลับเฉพาะมีขอทักทวงเทานั้น) 

 การคํานวณ  เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลขเพ่ือใหแนใจวายอดท่ีแสดงเปนยอดท่ีถูกตอง 
 การตรวจสอบผานรายการ  เปนการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการผานรายการจาก

สมุดรายการข้ันตนไปสมุดรายการข้ันปลาย วิธีการตรวจสอบนี้เรียกวา “Posting” 
 การทดสอบรายการ  เปนการตรวจสอบรายการดานใดดานหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดย

ละเอียดโดยเริ่มจากข้ันตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดทายของการทํางาน 
 การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน  เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอย

และทะเบียนสัมพันธกับบัญหรือไม 
 การตรวจหารายการผิดปกติ  เปนการตรวจรายการบัญชีตางๆวามีรายการท่ีผิดปกติหรือไม  
 การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล  เปนการตรวจรายการท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน คือ ขอมูล

รายการหนึ่งๆอาจสัมพันธกับรายการอ่ืนๆได 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลง

ของขอมูลตางๆวาเปนไปตามท่ีคาดหมาย หรือเปนไปตามท่ีควรหรือไม อันจะชวยใหเห็นวาตองใชวิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมหรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได 

 การสอบถาม เปนการสอบถามผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงตางๆ การสอบถามอาจทําไดท้ัง
เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา ขอจํากัด คําตอบท่ีไดเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเทานั้น 
จะตองมีการพิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน เพ่ือใหไดขอเท็จจริงจนเปนท่ีพอใจ 

 การสังเกตการณ เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งท่ีตองการทราบอยางระมัดระวัง โดยใช
ความรูความสามารถท่ีมีอยู รวมถึงการใชวิจารณาญานพิจารณาสิ่งท่ีไดเห็น แลวบันทึกเหตุการณตางๆไว ซ่ึง
ผูตรวจสอบจะตองหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพ่ือใหหนวยรับตรวจรับขอสังเกตและยินยอมท่ีจะแกไขตาม
ขอสังเกตของผูตรวจสอบ 

 ๒ กรมบัญชีกลาง คูมือการตรวจสอบภายในสําหรับสวนราชการ การวางแผนการตรวจสอบและแผนงาน

ตรวจสอบ,๒๕๔๑. 
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 การตรวจทาน เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยํา ความสมเหตุสมผล หรือความ
นาเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยหาหลักฐานมายืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู 

 การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ  เปนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี วิธีการ
ตรวจสอบนี้เรียกวา “Vouching” ซ่ึงการตรวจสอบเอกสารวาเปนเอกสารจริง มีการบันทึกรายการถูกตอง 
ครบถวน เปนตน 

 การประเมินผล  เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวกับผลการปฏิบัติงาน
จริงวาเกิดผลตางหรือไม ถาเกิดผลตาง ผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอ หรือ
เนื่องจากสาเหตุอ่ืน เม่ือทราบสาเหตุท่ีแทจริงแลวผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากสาเหตุสุดวิสัยซ่ึง
อยูนอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไม หากมิใชควรเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

การกําหนดเครื่องหมายการตรวจสอบ 

 เครื่องหมายท่ีใชในการตรวจสอบจะแสดงใหทราบวาผูตรวจสอบใชวิธีการหรือเทคนิคใดในการ
ตรวจสอบ จะใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตร ตัวอักษร เครื่องหมายถูกผิด หรือการใชดินสอสีตางๆ เชน 

   การคํานวณตัวเลขตรงกัน      ×  ตรวจทานอีกครั้ง    

 P  ตรวจผานรายการ    ≠  รายการยังหาเอกสารไมพบ  

   สังเกตการณปฏิบัติงานจริง    สุมตรวจใบเสร็จรับเงิน 

 V  การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ    ¢  เปรียบเทียบการยืนยันหรอืการตรวจนับ 

 =  ยอดรวมเดบิตเทากับยอดรวมเครดิต ©  ทดสอบการจายเงินกับทะเบียนคุมเช็ค 

 €  ตรวจสอบกับสัญญาแลว   #  รายการปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง 

การกําหนดรหัสหรือดัชนีกระดาษทําการ 

 การกําหนดรหัสหรือดัชนีกระดาษทําการ เพ่ือใหผูตรวจสอบสามารถคนหา อางอิงและจัดเก็บ

กระดาษทําการไดอยางเปนระเบียบนั้น ไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูตรวจสอบ เชน 

กําหนดรหัสหรือดัชนีอางอิงโดยใชตัวเลขตอเนื่องตามลําดับ (เรียงตามรายงานการเงิน) กําหนดรหัสหรือดัชนี

อางอิง โดยใชตัวเลขและตัวอักษรในการจัดกลุม เปนตน 
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ตัวอยาง  แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องการสํารวจระบบการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  เพ่ือศึกษาระบบการควบคุมภายในแตละระบบงานของหนวยงานรับตรวจ  และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมิน 

ความเสี่ยงกอนจะเลือกงานใดงานหนึ่งมาตรวจสอบไดอยางเปนระบบ 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
กระดาษ
ทําการ 

ผลการตรวจสอบ ความเห็น
โดยสรุป 

ลายมือชื่อ/วันท่ี
ตรวจสอบ ถูกตอง ไมถูกตอง 

การสอบทานการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ โดย ใชแบบสอบถามเก่ียวกับการควบคุม
ภายใน (Internal Control Questionnaire – IQC) การอธิบายระบบโดยใชแผนผังแสดงทางเดิน
การทํางาน (Flowcharts) และการ Walk-Through) กระบวนการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่ง 
เปนตน เพ่ือสํารวจขอมูลเบื้องตน ดังนี้ 

     

๑. ดานการบริหาร ประกอบดวย ภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน การใชทรัพยากร และ
สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน 

     

๒. ดานการเงิน ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ทรัพยสิน และรายงานการเงิน      
๓. แบบสอบถามดานอ่ืนๆ ประกอบดวย การบริหารบุคลากร ระบบสารสนเทศ และการบริหาร

พัสดุ 
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ตัวอยาง  แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  ๑. จํานวนเงินสดยอย/เงินทดรองราชการเหมาะสมและเพียงพอ 
    ๒. วิธีการและข้ันตอนในการเบิกคาใชจาย มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม 
    ๓. การเก็บรักษาเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ ท่ีปลอดภัย สามารถนํามาใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
    ๔. มีการบันทึกรายการครบถวนถูกตอง และจัดเก็บหลักฐานในการจายเงินเพ่ือนําไปขอเบิกคืนเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ ท่ีเหมาะสม 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
กระดาษ
ทําการ 

ผลการตรวจสอบ ความเห็น
โดยสรุป 

ลายมือชื่อ/วันท่ี
ตรวจสอบ ถูกตอง ไมถูกตอง 

๑. ตรวจนับเงินสดยอยและเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในสมุดเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ      
๒. ทดสอบโดยการรวมยอดในสมุดเงินสดยอย/เงินทดรองราชการวาถูกตอง      
๓. ตรวจสอบวา คาใชจายท่ีนํามาเบิกและยังไมไดนําไปเบิกจากเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ 

อยูในวงเงินและไดรับอนุมัติถูกตอง 
     

๔. ใบสําคัญคาใชจายเปนคาใชจายในปปจจุบัน และมีลายมือชื่อผูขอเบิกท่ีรับผิดชอบในเรื่อง
นั้นๆ 

     

๕. ทดสอบการบันทึกรายการในสมุดเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ      
๖. พิจารณาวาระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารคาใชจายเพ่ือขอเบิกคืนในสมุดเงินสดยอย/เงิน

ทดรองราชการเหมาะสม ไมบอยเกินไป 
     

๗. ตรวจสอบวา วงเงินสดยอย/เงินทดรองราชการท่ีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ เหมาะสม และสถานท่ี
เก็บรักษาปลอดภัย 

     

๘. กรณีท่ีเจาหนาท่ีเงินสดยอย/เงินทดรองราชการ ผูทําหนาท่ีแทนมีมอบหมายเปนลายลักษณ
อักษรหรือไม/มีการบันทึกสงมอบเจาหนาท่ีเงินสดยอยฯทันทีท่ีเขามาปฏิบัติงานหรือไม 

     

๙. ตรวจสอบวา มีเอกสารคาใชจายท่ีขอเบิกเงิน แตยังไมจายเงินหรือไม เพราะเหตุใด      
๑๐. มีการจายเงิน โดยไมมีเอกสารใบสําคัญหรือไม หากมี เพราะเหตุใด      
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ตัวอยาง  แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องการรับ-จายเงิน 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  ๑. เพ่ือใหทราบวาเงินสดมีอยูจริงและครบถวน 
    ๒. เพ่ือใหทราบวาการรับ-จายเงิน ถูกตองและครบถวน ตามระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
    ๓. เพ่ือใหทราบวาการรับ-จายเงิน มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
    ๔. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
กระดาษ
ทําการ 

ผลการตรวจสอบ ความเห็น
โดยสรุป 

ลายมือชื่อ/วันท่ี
ตรวจสอบ ถูกตอง ไมถูกตอง 

๑. ตรวจนับเงินสดและหลักฐานแทนตัวเงิน      
๒. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจําวันเปรียบเทียบกับ

เงินสดและหลักฐานแทนตัวเงิน 
     

๓. ตรวจสอบรายการบันทึกรับ-จายเงินสดในบัญชีเงินสดกับหลักฐานการรับ หลักฐานการจาย 
วาถูกตองหรือไมตามระบบบัญชีท่ีกําหนด 

     

๔. สอบทานระบบการควบคุมภายใน      
 ๔.๑ การควบคุมใบเสร็จรับเงิน เชน การเบิกจายใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุม การเก็บ

รักษาใบเสร็จรับเงิน การแบงแยกหนาท่ีรับ-จายเงินและบันทึกบัญชี เปนตน 
     

 ๔.๒ ตรวจสอบสถานท่ีเก็บรักษาเงิน เชน ตูนิรภัยและหองม่ันคง ความปลอดภัย       
 ๔.๓ ตรวจสอบวงเงินท่ีเก็บรักษา และระยะเวลาท่ีเก็บรักษา      
 ๔.๔ ตรวจสอบกรรมการเก็บรักษา เชน การแตงตั้ง/การปฏิบัติงานของกรรมการเก็บรักษา      
๕. สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรับ-จายเงิน วาเปนไปตามข้ันตอนตามระเบียบ และ

ตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว โดย ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการบันทึกบัญชี  
     

 สังเกตการณปฏิบัติงาน และสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ   เปนตน      
 ฯลฯ      
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ตัวอยาง  แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องเงินฝากธนาคาร 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  ๑. เพ่ือใหทราบวาเงินฝากธนาคาร มียอดถูกตอง 
    ๒. สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีวาไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ และตามระบบการควบคุมภายใน 
    ๓. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
กระดาษ
ทําการ 

ผลการตรวจสอบ ความเห็น
โดยสรุป 

ลายมือชื่อ/วันท่ี
ตรวจสอบ ถูกตอง ไมถูกตอง 

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการบันทึกรับ-จายเงินฝากธนาคาร      
๒. ตรวจระยะเวลาท่ีนําฝากวาถูกตองตามระเบียบ      
๓. ตรวจงบพิสูจนเงินฝากระหวางผูรับฝากกับผูฝาก เชน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร โดย

เปรียบเทียบยอดคงเหลือกับใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร เปนตน 
     

๔. สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเก่ียวกับเงินฝากธนาคาร วาเปนไปตามข้ันตอนตาม
ระเบียบ และตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว โดย ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
การบันทึกบัญชี  

     

๕. สังเกตการณปฏิบัติงาน และสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ   เปนตน      
 ฯลฯ 
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ตัวอยาง  แนวการตรวจสอบภายใน เรื่องพัสดุ (ครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุ) 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ  ๑. เพ่ือใหทราบวาพัสดุ(ครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/วัสดุ) มีอยูจริงและถูกตอง 
    ๒. บัญชีแยกประเภทแสดงมูลคาพัสดุ(ครุภณัฑ/อุปกรณสํานักงาน/วัสดุ) ถูกตอง 
    ๓. สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีวาไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ และตามระบบการควบคุมภายใน 
    ๔. คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนายพัสดุ(ครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/วัสดุ) มีการคํานวณและบันทึกบัญชีถูกตอง 
    ๓. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
กระดาษ
ทําการ 

ผลการตรวจสอบ ความเห็น
โดยสรุป 

ลายมือชื่อ/วันท่ี
ตรวจสอบ ถูกตอง ไมถูกตอง 

๑. ตรวจนับครุภณัฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุ      
๒. ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีและทะเบียนคุมครุภณัฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุ

เปรียบเทียบกับครุภณัฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดท่ีุมีอยูจริง 
     

๓. ตรวจสอบรายการคํานวณคาเสื่อมราคาและการตัดจําหนายครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/
สินคา/วัสด ุรวมท้ังการบันทึกรายการครบถวนถูกตอง 

     

๔. สอบทานระบบการควบคุมภายใน      
 ๔.๑ การจําหนายพัสดุ มีมาตราการเก่ียวกับครุภัณฑ/อุปกรณสํานักงาน/สินคา/วัสดุท่ี

ลาสมัยและขาดบัญชี และมีรายงานการจําหนายพัสดอุอกจากบัญชีหรือไม 
     

 ๔.๒ การควบคุม มีการแบงแยกหนาท่ีการรับ จาย บันทึกบัญชีและทะเบียน มีรายงานผล
การตรวจสอบรับ จายพัสดุคงเหลือประจําปหรือไม สถานท่ีจัดเก็บพัสดุเพียงพอ ปลอดภัย
หรือไม 

     

 ๔.๓ การจัดหา ดําเนินการจัดหาทันกับความตองการหรือไม จัดทําราคากลางเปรียบเทียบ
กับราคาท่ีเสนอขายหรือไม และกําหนดหลักเกณฑในการจัดทําสัญญาชัดเจนและรัดกุม
หรือไม 

     

 ฯลฯ      
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ตัวอยาง  แนวการตรวจสอบภายใน เรื่อง รายงานทางการเงิน 
 ๑. เพ่ือใหทราบวารายงานทางการเงินครบถวน ถูกตอง และเปนไปตามหลักการบัญชีคูหรือไม 
  

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
กระดาษ
ทําการ 

ผลการตรวจสอบ ความเห็น
โดยสรุป 

ลายมือชื่อ/วันท่ี
ตรวจสอบ ถูกตอง ไมถูกตอง 

๑. ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของ
ทุน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทประเภทสินทรัพย หนี้สิน และสวนของทุน 

     

๒. ตรวจสอบงบแสดงผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับรายได 
คาใชจาย และยอดสุทธิของรายไดสูงหรือต่ํากวาคาใชจาย เปรียบเทียบกับบัญชีทําการ
ประเภทรายได และคาใชจาย 

     

๓. ตรวจสอบงบกระแสเงินสดวา ยอดรายไดสูงหรือต่ํากวาคาใชจาย ปรับปรุงดวยผลกระทบ
ของรายการท่ีไมเก่ียวกับเงินสด รายการคางรับ คางจายของเงินสดรับและเงินสดจายใน
อดีตหรือในอนาคต และรายการของรายไดสูงหรือคาใชจายท่ีเก่ียวกับกระแสเงินสดจาก
การลงทุนหรือการจัดหาเงิน หรือโดยการวิเคราะหรายการจากการเปลี่ยนแปลงในงบแสดง
ฐานะการเงินของปนี้เทียบกับปกอน 

     

๔. ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงิน วาไดแสดงขอมูลเก่ียวกับการจัดทํา งบการเงินและ
นโยบายการบัญชีท่ีเลือกใชกับรายการเหตุการณทางบัญชีท่ีสําคัญ และขอมูลเพ่ิมเติมท่ี
ไมไดแสดงอยูในงบการเงินและขอมูลท่ีจําเปนและใหประโยชนตอผูใชงบการเงิน 
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