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คำนำ
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินการและระบบการควบคุมภายในองค์กร ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานการตรวจสอบภายใน
ประสบความสำเร็จคือผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหาร งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำคัญแก่องค์กร ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในความรู้ในองค์กร ความรู้ในหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป
ในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน ผู้จัดทำได้รวบรวมเนือ้ หาสาระจากหนังสือตำราทาง
วิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญลักษณะ
งานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้น ตอนในการปฏิบัต ิง านตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการ
ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลนางัว เข้มแข็ง เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบต่อไป
นางพุทธชาด ทองบุญมา
ผู้จัดทำ/รวบรวม
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บทที่ 1 บทนำ การตรวจสอบภายในภาคราชการ
การตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลนางัว
การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขนึ้ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและหลักประกันของ
องค์กร ในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งใน
ด้านการเงินการบัญชีและด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ ค่า
ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบภายในของส่ว นท้ อ งถิ ่น เริ่ ม กำหนดในระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 จนถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 ,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ,พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.2561
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยู่
แนวคิด การตรวจสอบภายในมี ความจำเป็นสำหรับการบริห ารองค์กรในปัจจุบัน โดยถือเป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงมีความเข้าใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดย
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่กำหนดโดย
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น โดยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับภารกิจ และสภาพแวดล้อมองค์กร
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการ
แทรกแซงในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน ผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติง าน
ขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับที่เกี่ยวข้องอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานจะอยู่ในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบด้วย
1. การสอบทานความเชื่อถือได้ ทางด้านความถูกต้องสมบูรณ์ การสารสนเทศของข้อมูลทางด้านการเงิน
การบัญชี และการดำเนินงาน
2. สอบทานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์ก ร
กำหนด
3. สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสมและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
4. ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายแผนงานขององค์กร
6.การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร
ประเภทของการตรวจสอบ
ลักษณะของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางัว มีหน่วยงานทั้งสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง
กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯและกองวิชาการฯ ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันที่
มีวิธกี ารปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร
เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล ทางการเงินการบัญชี การดูแ ลการใช้ทรั พยากร การปฏิบัต ิตามกฎระเบียบ คำสั่ง การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้ ค่าในการจัดการบริหาร เพื่อรวบรวมเสนอผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบออกเป็น 6 ประเภท
1. การตรวจสอบด้านการเงิน ( Financial Auditing )
2. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ( Performance Auditing )
3. การตรวจสอบการบริหาร ( Management Auditing )
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ( Compliance Auditing )
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ( Information Auditing )
6. การตรวจสอบพิเศษ ( Special Auditing )
ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ จึงไม่สมควรมี
อำนาจในการสั่งการหรือบริหารในหน่วยงานที่ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ดังนั้นควรมีสถานภาพในองค์กร
ของผู้ตรวจสอบภายในและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานที่จะต้อง
เข้าไปประเมินผล
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ความเป็นอิสระ( Independence )
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต้องกระทำด้วยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเป็นไป
ด้วยความถูกต้องและตรงไปตรงมามากที่สุด สะท้อนภาพที่พบเห็นต่อผู้บริหารให้มากที่สุด ความเป็นอิสระ
ขึ้น อยู่กับพื้นฐานสิทธิการเข้าถึงอย่างเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การ
ขัดขวางและการแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจำกัดอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
1. การกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
2. การกำหนดถึงความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ซี่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
3. การปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
4. การสร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. การบริหารงานการตรวจสอบภายในโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิ ผลมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและการกำกับดูแล
3. การวางแผนการตรวจสอบภายใน
4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. การรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและทันกาล
6. การติดตามผลจากการรายงานผลสู่การปฏิบัติ
7. การยอมรับสภาพความเสี่ยง
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไว้เป็นหลัก
ปฏิบัติดังนี้
1. มีจุดยืนที่มั่นคง ซื่อสัตย์ ขยันมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
2. การรักษาความลับในเรื่องที่ตรวจสอบ
3. ความเที่ยงธรรม ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
4. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ตัดสินใจของหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัต ิง านให้ถูกต้อง ลด
ข้อผิดพลาด
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บทที่ 2
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Process )
กระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบด้วย
ความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
3. การจัดทำรายงานและติดตามผล
การวางแผนการตรวจสอบ
การวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ หน่วยรับตรวจ เวลา บุคลากร
งบประมาณ ประกอบเนือ้ หา 3 เรื่อง
1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบแบ่งเป็นการวงแผนการตรวจสอบ ( Audit Plan ) และการวาง
แผนการปฏิบตั ิงาน ( Engagement Plan )
แผนการตรวจสอบเป็นแผนงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นล่วงหน้าเป็นเสมือนเข็มทิศใน
การปฏิบัตงิ าน โดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี
แผนการปฏิบตั ิงาน หมายถึง แผนการปฏิบตั ิงานที่ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายงานตาม
แผนการตรวจสอบ จัดทำไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัตงิ านตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ
2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
- สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ทำความเข้าใจในระบบงานของหน่วยรับตรวจ
- ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
- ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปจั จัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
- การวางแผนการตรวจสอบนำความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อดำเนินการ
- การวางแผนการปฏิบัตงิ านของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายให้ครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน
3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัตแิ ผน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการเพื่ อ
อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ถ้าพบข้อขัดข้อง
ควรทบทวนและปรับปรุงการตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนมัติ
แผนการปฏิบตั ิงาน ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้
ความเห็นชอบก่อนทีจ่ ะดำเนินงานการตรวจสอบในขัน้ ตอนต่อไป
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพือ่ วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งประกอบสาระสำคัญ 3 ขัน้ ตอน
1. ก่อนเริ่มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
หลังจากการทำแผนปฏิบัตงิ าน จัดทำปฏิทนิ การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบในรายละเอียดของงานแต่ละ
งาน กำหนดวันและระยะเวลาใช้ในการตรวจสอบ โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
1.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ
1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตาม
งานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ
1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างอย่อให้ทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการ
ตรวจสอบ กระดาษทำการ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบทำหน้าที่สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบประชุมเปิด
และปิดงานตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระหว่างตรวจสอบ จัดทำตารางการปฏิบัตงิ าน แก้ไขปรับปรุงแนวทางการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลง
1.5 การเตรียมการเบื้องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้ง
ก่อน ศึกษาแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลทีจ่ ำเป็นใช้ในการ
ตรวจสอบ
2. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เริ ่ ม ปฏิ บ ัต ิ ง านด้ วยการประชุม เปิด การตรวจสอบระหว่ างที มงานและหน่ว ยรั บตรวจ โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ กำหนดมอบหมายงานตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตามความ
ถนัด ความรู้ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
2.2 เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัตงิ าน เพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
2.3 ทำการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน
2.4 ทดสอบการปฏิบัตงิ านตามระบบที่วางไว้
2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์
หัวหน้าทีมตรวจสอบควรกำกับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัตงิ านตรวจสอบ เวลาให้
เป็นไปตามตารางการปฏิบตั ิงาน ตามแนวทางปฏิบัตงิ าน ซึ่งสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้โดย
สมเหตุสมผล และถ้ามีความจำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงขอบเขตของการตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัตจิ าก
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
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ประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นขัน้ ตอนสรุปผลสิ่งทีต่ รวจพบ ทำความเข้าใจและชีแ้ จงประเด็นที่สงสัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อยุติ แจ้งกำหนดการออกรายงานของหน่วยรับตรวจ
3. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิน้ การตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัตงิ านให้เสร็จ
สมบูรณ์ ตรวจทานกระดาษทำการ เอกสาร หลักฐานและสรุปข้อทีต่ รวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ประเมินการปฏิบัติงาน
3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่รวบรวมระหว่างตรวจสอบ
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่จะนำไป
ใช้
3.2 การรวบรวมกระดาษทำการ กระดาษทำการ ( Working Papers )เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น
ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทำงาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทำการ กระดาษทำการจัดทำขึ้นเอง กระดาษ
ทำการที่จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ เช่น สำเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทำการที่ได้รับจาก
บุคคลภายนอก เช่น หนังสือยืนยันยอหนี้ หนังสือร้องเรียน ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบ
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบสรุปหาข้อตรวจ
พบในด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง สิ่งที่ตรวจพบ ( Audit Finding ) ควรมีลักษณะมีความสำคัญควรค่าแก่การ
รายงาน มีหลักฐานชัดเจนเชื่อถือได้ จากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม องค์ประกอบข้อตรวจพบประกอบด้วย
3.3.1 สภาพที่เกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ์ สอบทาน สอบถามวิเคราะห์
3.3.2 เกณฑ์การตรวจสอบ ใช้หลักเกณฑ์จากข้อกำหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน
3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากปัญหานั้น สาเหตุ
ข้อมูลที่เกิดขึ้น
3.3.4 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสร้างสรรค์
การจัดทำรายงานและติดตามผล
1. การจัดทำรายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัตงิ านให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธี
ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปข้อบกพร่องทีต่ รวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอืน่ ที่ผู้บริหารควร
ทราบ องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัตงิ านมีองค์ประกอบ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล สร้างสรรค์
จูงใจ ลักษณะการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการใช้ใน
กรณีเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือการรายงานด้วยวาจาเป็นทางการมีรายงานโดยการเขียนประกอบ
ลักษณะของรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ควรมีสาระสำคัญดังนี้
1.1 บทคัดย่อ จัดทำบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผู้บริหารอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจนได้ใจความ
ครอบคลุมเนือ้ หาของรายงานทัง้ หมด
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1.2 บทนำ คือส่วนแรกบอกให้ทราบว่าตรวจสอบเรื่องอะไรของหน่วยงานใด การตรวจสอบ
เป็นไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพเิ ศษ
1.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมายการตรวจสอบ
1.4 ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทำการตรวจสอบ
1.5 สิ่งทีต่ รวจพบ ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการแก้ไข
1.6 ข้อเสนอแนะ เน้นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข
ปรับปรุงในลักษณะสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัตไิ ด้
1.7 ความเห็น เป็นความเห็นมิใช่ขอ้ เท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุให้
ชัดเจน
1.8 เอกสารประกอบรายงาน
2. การติดตามผล ( Follow up )
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด เพื่อให้ทราบว่าข้อที่ตรวจพบ
ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณา
กำหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางกำหนดเวลาที่ใช้ติดตามรายงานปีก่อนในปีปัจจุบัน
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดำเนินงานของผู้ท่เี กี่ยวข้องต่อการสัง่ การและ
แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง อาจประเมินจากแผนหรือวิธกี ารแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
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แผนผังกระบวนการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
( Internal Audit Process )
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บทที่ 3
เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit Technique )
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจที่ผู้ตรวจสอบควรนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล
หลักฐานทีด่ ีและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ
โดยทั่วไปมีดงั นี้
1. การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจสอบ
ปัจจุบันนิยมใช้ 4 วิธี
1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจำนวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด
1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยกำหนดเป็นช่วงทีแ่ บ่งระยะไว้เท่า ๆ กันมี
คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลำดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.3 วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เลือกใช้กลุ่มที่เหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และเลือกตัวอย่างของ
แต่ละกลุ่มนัน้ หรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มจำนวนเท่ากัน
การกำหนดจำนวนกลุ่มรายการขึ้นอยูก่ ับลักษณะและปริมาณของข้อมูลทั้งหมด สุ่มเลือกทั้งกลุ่มมาเป็น
ตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่าง
1.4 Selective Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจากการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบจะพิจารณาเลือก
กลุ่มใด
2. การตรวจนับเพื่อพิสูจน์จำนวนและสภาพของสิ่งทีต่ รวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บนั ทึกไว้หรือไม่
สภาพเป็นอย่างไร การเก็บรักษาเป็นอย่างไร เช่นการตรวจนับพัสดุ แต่การตรวจนับมิใช่เครื่องพิสจู น์
กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป
3. การยืนยันยอด เทคนิคนีส้ ่วนใหญ่ใช้กบั การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ที่อยู่ในการ
ครอบครองของบุคคลอื่น มีข้อจำกัดอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก
4. การตรวจสอบใบสำคัญ ( Vouching ) เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ้วน
มีการอนุมัตริ ายการครบถ้วน มีข้อจำกัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม่สามารถแสดงถึง
ความมีอยู่จริง
5. การคำนวณ เป็นเครื่องพิสจู น์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สดุ
ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีข้อจำกัดพิสจู น์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถ
พิสูจน์ที่มาของตัวเลข
6. การตรวจสอบการผ่านรายการ ( Posting ) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการ
ผ่านรายการจากสมุดบันทึกขัน้ ต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขัน้ ปลาย ข้อจำกัดการผ่านรายการครบถ้วนไม่ได้
พิสูจน์ความถูกต้องของรายการ
7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อยสัมพันธ์กบั บัญชี
คุมหรือไม่ ข้อจำกัดพิสจู น์ได้แต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น
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8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เป็นการตรวจจากรายการที่ผิดปกติ อาจพบข้อผิดพลาดที่สำคัญ
ทั้งนีต้ ้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ข้อจำกัดรายการผิดปกติมิใช่
หลักฐานแต่เป็นเครื่องชีใ้ ห้ทราบถึงความจำเป็นต้องใช้เทคนิคอื่นมาประกอบ
9. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ผู้
ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กัน
10. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่คาดหมาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปีปัจจุบนั และข้อมูลปี
ก่อนหรือเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลประมาณการ
11. การสอบถาม อาจทำเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่าใช่
หรือไม่ใช่ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อจำกัด
คำตอบเป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจ จะต้องใช้เทคนิคอื่นประกอบ
12. การสัง เกตการณ์ เป็น การสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต ้องการทราบอย่างระมัดระวัง ใช้
วิจารณญาณ พิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น
เป็นส่วนรวมจะต้องหาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรั บและแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้
ตรวจสอบ
13. การตรวจทาน ( Verification ) เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นยำ ความ
สมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได้ โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่
14. การสืบสวน เป็นเทคนิคที่ผตู้ รวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะ
เป็น ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขัน้ ตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็น
เพิม่ เติมลงไปในส่วนที่ขาดได้
15. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดไว้กับผลงานที่ปฏิบตั ิ
จริงว่าเกิดผลต่างหรือไม่ หาสาเหตุว่าเกิดจากวิธกี ารปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอนื่ เมื่อทราบสาเหตุต้อง
วิเคราะห์ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข
ผู้ตรวจสอบต้องตัดสินใจว่าข้อมูลทีน่ ำมาใช้เพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดประมาณการตรวจสอบ
เพียงใด เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได้ ทัง้ นีค้ วรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จากการเพิ่มหรือลด
ปริมาณการทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับ
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บทที่ 4
การตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลนางัว
เทศบาลตำบลนางัว เป็นหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิน่ มีภารกิจที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
บริการด้านการศึกษา และพัฒนาในตำบลนางัว,ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี แบ่งส่วน
ราชการเป็นดังนี้
(1) สำนักปลัด
(2) กองคลัง
(3) กองช่าง
(4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(6) กองสวัสดิการและสังคม
(7) กองวิชาการและแผนงาน
การตรวจสอบภายใน มีหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการดำเนินการภายในส่วน
ราชการและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตำบลนางัว รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลนางัว
โดยมีอำนาจหน้าที่
* ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลนางัว
* ปฏิบัตงิ านร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน 3 ขัน้ ตอน
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
3. การจัดทำรายงานและติดตามผล
1. การวางแผนการตรวจสอบ
ในการวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้
- สำรวจข้อมูลเบื้องต้น เรียนรู้และทำความเข้าใจ ความคุน้ เคยในงานของหน่วยรับตรวจอย่าง
ละเอียด
- ประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงสรุปในภาพรวมของส่วนราชการการ
จัดลำดับความเสี่ยงนำมาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน้อยสุด
- วางแผนการตรวจสอบ เป็นการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี นำลำดับความเสี่ยงมา
พิจารณาจัดช่วงความเสี่ยง กำหนดการเข้าตรวจในปีปจั จุบันหรือปีถดั ไป ที่จะทำการตรวจสอบและกำหนด
แผนการตรวจสอบประจำปี กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตผู้รับผิดชอบ กำหนดงบประมาณในการปฏิบัติงาน
ตลอดทัง้ ปี
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เมื่อดำเนินการประเมินความเสีย่ ง นำมาจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจำปีเสร็จ นำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลนางัว เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของ
ทุกปี
แผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ มาทำการประชุมทำความเข้าใจและมอบหมายให้งาน
ตรวจสอบภายในรับไปปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญของการ
วางแผนตรวจสอบ ดังนั้น หัวหน้าตรวจสอบจึงควรมีการเตรียมพร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบทุกหน่วยงานรับตรวจโดย
- กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ
- มีการวางแผนที่เหมาะสม ทำความเข้าใจถึงโครงสร้างการจัดองค์กร วิธีปฏิบตั ิงานของหน่วยรับ
ตรวจ กำหนดขัน้ ตอนและวิธีปฏิบัตงิ านตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้ชดั เจนและเพียงพอ ระบุวธิ ีคดั เลือกข้อมูล
การวิเคราะห์การประเมินผล กำหนดเทคนิคใช้ในการตรวจสอบ
- กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อใด
- สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่ตรวจสอบ พร้อมระบุรหัสกระดาษทำการที่ใช้อ้างอิง โดย
ลงลายมือชื่อผู้ทำการตรวจสอบแผนการปฏิบัตงิ านของแต่ละหน่วยรับตรวจ ต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในก่อนดำเนินการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ก่อนเริ่มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ มีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. การแจ้งผูร้ ับตรวจ หัวหน้าตรวจสอบภายในติดต่อผูบ้ ริหารของหน่วยรับตรวจให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกำหนดวันและเวลาที่ใช้ตรวจ
2. คัดเลือกทีมงานทีจ่ ะทำการตรวจสอบ
3. บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการตรวจสอบ
4. จัดประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ กำกับดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ตรวจสอบ โดยต้องเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดก่อนของการตรวจสอบศึกษา
แผนงานโครงการของหน่วยรับตรวจรวมทั้งรายละเอียดข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระหว่าง
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
- หัวหน้างานตรวจสอบ มอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ
- คัดเลือกวิธแี ละเทคนิคในการตรวจสอบ
- กำกับดูแลการปฏิบัตงิ านให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัตงิ านและตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
- นำแผนการปฏิบตั ิงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขแผนการปฏิบัตงิ าน หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผล
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเขตการปฏิบัติงานให้ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- ประชุมปิดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปลี่ยนความคิดเห็นต่อหน่วยรับตรวจ
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หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบต้องทำการบันทึกสภาพแวดล้อม
วิธีการปฏิบัตงิ านและความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหน่วยรับตรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการตรวจสอบในปีถดั ไปทีก่ ลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดไว้เป็นกระดาษทำการ
3. การจัดทำรายงานและติดตามผล
หลังจากเสร็จสิน้ การตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่ได้จาก
การปฏิบัตงิ าน รวมทั้งกระดาษทำการข้อสรุปมาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการสรุปและเตรียม
ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขัน้ ตอนการจัดทำรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
1. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัตงิ าน ในกรณีทตี่ ้องทำการรายงานเร่งด่วนให้หันเหตุการณ์ให้
รายงานด้วยวาจาต่อหน้าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรับทราบก่อนพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบทันทีท่ี
ตรวจพบ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอ
รายงานเป็นลายลักษณ์อกั ษรและกรณีปกติรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในตรวจทานและสรุปผลก่อนนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
2. การติดตามผล ขัน้ ตอนการติดตามผล
- เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อผู้บริหารระดับสูงแล้วต้องติดตามผลว่า
ผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด
- ติดตามผลที่หน่วยรับตรวจจะรายงานการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิ าน
- ติดตามผลโดยกำหนดในแผนการตรวจสอบในปีถัดไป
บทสรุป
คู่มือการตรวจสอบภายในนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ท่ไี ด้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าทีต่ รวจสอบภายใน มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรผู้บริหารใช้
ข้อมูลในการบริหารงาน เพื่อให้ก่อเกิดกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ผลของการดำเนินงานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุม้ ค่า
กระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขัน้ ตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ
ตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กำหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียง
พอที่จะสนับสนุนข้อตรวจพบใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลการปฏิบัตงิ าน รวมถึง
ขัน้ ตอนการวางแผนการตรวจสอบช่วยให้การวางแผนครอบคลุมหน่วยรับตรวจและกำหนดแผนปฏิบัตงิ าน
การสอบการใช้ความรู้ความเข้าใจในวิธกี ารตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคการนำเสนอ การเขียน
รายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งการรายงานด้วยวาจาและลายลักษณ์อกั ษร เทคนิคการนำเสนอ
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การทำงานเป็นทีมในการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง
ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับ
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ การนำเทคนิคการตรวจสอบ
ประกอบกับทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน การนำเสนอ
อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรได้อย่างแท้จริง
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