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คำนำ 

  การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

การดำเนินการและระบบการควบคุมภายในองค์กร ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานการตรวจสอบภายใน

ประสบความสำเร็จคือผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหาร งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำคัญแก่องค์กร ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว

ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในความรู้ในองค์กร ความรู้ในหลักการและวิธีการ

ตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 

  ในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน ผู้จัดทำได้รวบรวมเนือ้หาสาระจากหนังสือตำราทาง

วชิาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญลักษณะ

งานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั ้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการ

ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพื่อส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลนางัว เข้มแข็ง เป็นไปตาม

มาตรฐานการตรวจสอบต่อไป 
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บทท่ี 1 บทนำ การตรวจสอบภายในภาคราชการ 

การตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลนางวั 

 การตรวจสอบภายใน  หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเช่ือม่ันและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง

ธรรมและเป็นอิสระ ซ่ึงจัดให้มีข้ึน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  การ

ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ด้วยการประเมิน

และปรับปรุงประสิทธผิลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

และเป็นระเบียบ 

 ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและหลักประกันของ

องค์กร ในด้านการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งใน

ด้านการเงินการบัญชีและด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธผิล ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ค่า 

ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในส่วนท้องถิ่น 

 การตรวจสอบภายในของส่วนท้องถิ ่นเริ ่มกำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 จนถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 ,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ,พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยู่ 

 แนวคิด การตรวจสอบภายในมีความจำเป็นสำหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน  โดยถือเป็น

เครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผู้ตรวจสอบ

ภายในจึงมีความเข้าใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดย

การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่กำหนดโดย

หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น โดยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับภารกิจ และสภาพแวดล้อมองค์กร 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 

 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการ

แทรกแซงในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวเิคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและขอ้เสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

ขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที ่และดำเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานจะอยู่ในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนใหมี้

การควบคุมภายในที่มีประสิทธภิาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบด้วย 

1. การสอบทานความเชื่อถือได้ ทางด้านความถูกต้องสมบูรณ์ การสารสนเทศของข้อมูลทางด้านการเงนิ

การบัญชี และการดำเนินงาน 

2. สอบทานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กร

กำหนด 

3. สอบทานวธิีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสมและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน 

4. ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธภิาพ 

5. การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายแผนงานขององค์กร 

6.การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร 

ประเภทของการตรวจสอบ 

 ลักษณะของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางัว มีหน่วยงานทั้งสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง 

กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯและกองวชิาการฯ ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันที่

มีวิธกีารปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน เพื่อให้ม่ันใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ในองค์กร 

เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของ

ข้อมูลทางการเงินการบัญชี การดูแลการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง การประเมิน

ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยัด ความคุม้ค่าในการจัดการบริหาร เพื่อรวบรวมเสนอผู้บริหาร เพื่อ

พจิารณาปรับปรุงแก้ไข สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบออกเป็น 6 ประเภท 

1. การตรวจสอบด้านการเงิน ( Financial Auditing ) 

2. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ( Performance Auditing ) 

3. การตรวจสอบการบริหาร ( Management Auditing ) 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้กำหนด ( Compliance Auditing ) 

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ( Information Auditing ) 

6. การตรวจสอบพเิศษ ( Special Auditing ) 

ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน 

 งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ จึงไม่สมควรมี

อำนาจในการสั่งการหรือบริหารในหน่วยงานที่ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ดังนั้นควรมสีถานภาพในองค์กร

ของผู้ตรวจสอบภายในและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ไม่ควรเขา้ไปมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานที่จะต้อง

เขา้ไปประเมินผล 
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ความเป็นอิสระ( Independence ) 

 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต้องกระทำด้วยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยู่ภายใต้

อิทธพิลของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเป็นไป

ด้วยความถูกต้องและตรงไปตรงมามากที่สุด สะท้อนภาพที่พบเห็นต่อผู้บริหารให้มากที่สุด ความเป็นอิสระ

ขึ้นอยู ่กับพื้นฐานสิทธิการเข้าถึงอย่างเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การ

ขัดขวางและการแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจำกัดอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ   

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ 

 2. การกำหนดถึงความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ซ่ีอสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 

 3. การปฏิบัติงานด้วยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพ 

 4. การสร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1. การบริหารงานการตรวจสอบภายในโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผลมี

ประสิทธภิาพ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร 

2. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและการกำกับดูแล 

3. การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

5. การรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและทันกาล 

6. การติดตามผลจากการรายงานผลสู่การปฏิบัติ 

7. การยอมรับสภาพความเสี่ยง 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไว้เปน็หลัก

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. มจีุดยนืที่ม่ันคง ซ่ือสัตย์ ขยันมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ 

 2. การรักษาความลับในเรื่องที่ตรวจสอบ 

 3. ความเที่ยงธรรม ไม่เขา้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 4. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา

ตัดสินใจของหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบตัิงาน

เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ลด

ขอ้ผิดพลาด 
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บทท่ี 2 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Process ) 

 กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานตรวจสอบด้วย

ความม่ันใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย 

 1. การวางแผนการตรวจสอบ 

 2. การปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

 3. การจดัทำรายงานและตดิตามผล 

การวางแผนการตรวจสอบ 

 การวางแผนไวล้่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบตัิงาน โดยกำหนดวัตถปุระสงค์ หน่วยรับตรวจ เวลา บุคลากร 

งบประมาณ ประกอบเนือ้หา 3 เรื่อง 

 1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบแบ่งเปน็การวงแผนการตรวจสอบ ( Audit Plan ) และการวาง

แผนการปฏิบตัิงาน ( Engagement Plan ) 

 แผนการตรวจสอบเปน็แผนงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นล่วงหน้าเป็นเสมือนเข็มทิศใน

การปฏิบัตงิาน โดยแบง่แยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี 

 แผนการปฏิบตัิงาน หมายถงึ แผนการปฏิบตัิงานที่ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายงานตาม

แผนการตรวจสอบ จัดทำไวล้่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัตงิานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 

 2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 

 - สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ทำความเขา้ใจในระบบงานของหน่วยรับตรวจ 

 - ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

 - ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปจัจัยเสี่ยง วเิคราะห์ความเสี่ยง จดัลำดับความเสี่ยง 

 - การวางแผนการตรวจสอบนำความเสี่ยงมาพจิารณาเพ่ือดำเนินการ 

 - การวางแผนการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายให้ครอบคลุมประเดน็การ 

ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน 

 3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัตแิผน 

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการเพื่อ

อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ถ้าพบข้อขัดข้อง

ควรทบทวนและปรับปรุงการตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหารพจิารณาอนมัติ 

 แผนการปฏิบตัิงาน ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานใหห้ัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้

ความเห็นชอบก่อนทีจ่ะดำเนินงานการตรวจสอบในขัน้ตอนต่อไป 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพือ่วเิคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานว่า

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบยีบปฏิบัต ิกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงประกอบสาระสำคัญ 3 ขัน้ตอน 

 1. ก่อนเริ่มปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

 หลังจากการทำแผนปฏิบัตงิาน จัดทำปฏิทนิการปฏิบตัิงานการตรวจสอบในรายละเอียดของงานแต่ละ

งาน กำหนดวนัและระยะเวลาใช้ในการตรวจสอบ โดยมีขัน้ตอน ดังนี้ 

  1.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในติดตอ่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจและ

ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถงึวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ 

  1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตาม

งานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

  1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างอย่อใหท้ีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการ

ตรวจสอบ กระดาษทำการ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 

  1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบทำหน้าที่สร้างสัมพันธก์ับผู้บรหิารของหน่วยตรวจสอบประชุมเปิด

และปิดงานตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระหว่างตรวจสอบ จดัทำตารางการปฏิบัตงิาน แก้ไขปรับปรงุแนวทางการ

ตรวจสอบใหส้อดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลง 

  1.5 การเตรียมการเบื้องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรบัตรวจในการตรวจสอบครั้ง

ก่อน ศึกษาแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหา และรายละเอียดขอ้มูลทีจ่ำเป็นใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 2. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 เร ิ ่มปฏิบัติงานด้วยการประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างทีมงานและหน่วยรับตรวจ โดยแจ้ง

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ กำหนดมอบหมายงานตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตามความ

ถนัด ความรู้ความสามารถ คัดเลือกวธิีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมมีข้ันตอน ดังนี้ 

  2.1 รวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานการตรวจสอบ 

  2.2 เขา้สังเกตการณ์ปฏบิัตงิาน เพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสทิธิภาพเพียงใด 

  2.3 ทำการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถงึการสอบทานประสิทธผิลของการ

ควบคุมภายใน 

  2.4 ทดสอบการปฏิบัตงิานตามระบบที่วางไว ้

  2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห ์

 หัวหน้าทีมตรวจสอบควรกำกับดูแลการปฏิบตัิงานให้เปน็ไปตามวธิีปฏิบัตงิานตรวจสอบ เวลาให้

เป็นไปตามตารางการปฏิบตัิงาน ตามแนวทางปฏิบัตงิาน ซ่ึงสามารถแก้ไขให้เปน็ไปตามสถานการณ์ได้โดย

สมเหตสุมผล และถ้ามีความจำเป็นต้องเปลีย่นแปลงขอบเขตของการตรวจสอบต้องไดร้ับการอนุมัตจิาก

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 
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 ประชุมปิดการตรวจสอบ เปน็ขัน้ตอนสรุปผลสิ่งทีต่รวจพบ ทำความเขา้ใจและช้ีแจงประเดน็ที่สงสัย 

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นหาข้อยุติ แจ้งกำหนดการออกรายงานของหน่วยรับตรวจ 

 3. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิน้การตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัตงิานให้เสรจ็

สมบูรณ ์ตรวจทานกระดาษทำการ เอกสาร หลกัฐานและสรุปข้อทีต่รวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ประเมินการปฏิบัติงาน 

  3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ที่รวบรวมระหว่างตรวจสอบ

คุณสมบัติของหลกัฐานการตรวจสอบมีความเพยีงพอ ความเช่ือถือได้ ความเกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่จะนำไป 

ใช้ 

  3.2 การรวบรวมกระดาษทำการ กระดาษทำการ ( Working Papers )เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น

ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทำงาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข้อมูลจาก

การวเิคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทำการ กระดาษทำการจัดทำขึ้นเอง กระดาษ

ทำการที่จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ เช่น สำเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทำการที่ได้รับจาก

บุคคลภายนอก เช่น หนังสือยนืยันยอหนี ้ หนังสือร้องเรียน ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบ 

  3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวธิีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดท้ายก่อนจัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบสรุปหาข้อตรวจ

พบในด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง สิ่งที่ตรวจพบ ( Audit Finding ) ควรมีลักษณะมีความสำคัญควรค่าแก่การ

รายงาน มีหลักฐานชัดเจนเช่ือถือได้ จากการวเิคราะห์อย่างเที่ยงธรรม องค์ประกอบข้อตรวจพบประกอบด้วย 

  3.3.1 สภาพที่เกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ ์สอบทาน สอบถามวเิคราะห์ 

  3.3.2 เกณฑก์ารตรวจสอบ ใช้หลกัเกณฑจ์ากขอ้กำหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน 

  3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากปัญหานั้น สาเหตุ 

ขอ้มูลที่เกดิขึ้น 

  3.3.4 ขอ้เสนอแนะ เปน็ขอ้มูลที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลกัษณะสร้างสรรค์ 

การจัดทำรายงานและติดตามผล 

 1. การจัดทำรายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัตงิานให้ผู้บริหารทราบถงึวัตถุประสงค์ ขอบเขต วธิี

ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอืน่ที่ผู้บริหารควร

ทราบ องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัตงิานมีองคป์ระกอบ ถกูต้อง ชัดเจน กะทดัรดั ทนักาล สร้างสรรค์ 

จูงใจ ลกัษณะการรายงานเปน็ลายลักษณ์อักษร เม่ือปฏิบัติงานเสร็จ รายงานด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการใช้ใน

กรณีเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือการรายงานดว้ยวาจาเป็นทางการมีรายงานโดยการเขยีนประกอบ

ลักษณะของรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ควรมีสาระสำคัญดังนี ้

  1.1 บทคดัย่อ จัดทำบทคดัย่อเพื่อนำเสนอผู้บริหารอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจนได้ใจความ

ครอบคลุมเนือ้หาของรายงานทัง้หมด 
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  1.2 บทนำ คอืส่วนแรกบอกให้ทราบว่าตรวจสอบเรื่องอะไรของหน่วยงานใด การตรวจสอบ

เป็นไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพเิศษ 

  1.3 วัตถปุระสงค์ เป้าหมายการตรวจสอบ 

  1.4 ขอบเขต แสดงถงึระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทำการตรวจสอบ 

  1.5 สิ่งทีต่รวจพบ ขอ้เท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วธิีการแกไ้ข 

  1.6 ขอ้เสนอแนะ เน้นขอ้เสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข

ปรับปรงุในลักษณะสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัตไิด้ 

  1.7 ความเห็น เป็นความเห็นมิใช่ขอ้เทจ็จรงิ หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพยีงพอ ควรระบุให้

ชัดเจน 

  1.8 เอกสารประกอบรายงาน 

2. การตดิตามผล ( Follow up ) 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารไดส้ั่งการหรือไม่ประการใด เพื่อให้ทราบว่าขอ้ที่ตรวจพบ

ขอ้บกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพจิารณา

กำหนดวธิีการและเวลาที่เหมาะสมในการตดิตามผล ตารางกำหนดเวลาที่ใช้ติดตามรายงานปกี่อนในปีปัจจบุัน

ควรมีการประเมินประสทิธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสัง่การและ

แก้ไขปรับปรงุขอ้บกพร่อง อาจประเมินจากแผนหรือวธิกีารแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบตัิงาน 
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แผนผังกระบวนการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

( Internal Audit Process ) 
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บทท่ี 3 

เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit Technique ) 

 เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วธิีการตรวจที่ผู้ตรวจสอบควรนำมาใช้ในการรวบรวมขอ้มูล

หลักฐานทีด่ีและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นที่ยอมรบัของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ

โดยทั่วไปมีดงันี ้

 1. การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกขอ้มูลเพยีงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของขอ้มูลมาตรวจสอบ

ปัจจุบันนิยมใช้ 4 วธิ ี

 1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจำนวนหนึ่งจากขอ้มูลทั้งหมด 

 1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยกำหนดเป็นช่วงทีแ่บ่งระยะไวเ้ท่า ๆ กันมี

คุณสมบัติเหมอืนกัน และมีการจัดเรียงลำดับของขอ้มูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 1.3 วธิีแบ่งขอ้มูลออกเปน็กลุ่ม เลือกใช้กลุ่มที่เหมือนกนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั และเลือกตัวอย่างของ

แต่ละกลุ่มนัน้หรือเลือกตัวอย่างของขอ้มูลที่มีคุณลกัษณะคล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มจำนวนเท่ากัน 

การกำหนดจำนวนกลุ่มรายการขึ้นอยูก่ับลักษณะและปริมาณของขอ้มูลทั้งหมด สุ่มเลือกทั้งกลุ่มมาเป็น

ตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

 1.4 Selective Sampling เป็นการเลือกขอ้มูลจากการตดัสินใจของผู้ตรวจสอบจะพิจารณาเลือก

กลุ่มใด 

 2. การตรวจนบัเพื่อพสิูจน์จำนวนและสภาพของสิ่งทีต่รวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บนัทกึไวห้รือไม่ 

สภาพเป็นอย่างไร การเก็บรักษาเปน็อย่างไร เช่นการตรวจนับพัสดุ แตก่ารตรวจนับมิใช่เครื่องพสิจูน์

กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป 

 3. การยนืยนัยอด เทคนิคนีส้่วนใหญ่ใช้กบัการยนืยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ที่อยู่ในการ

ครอบครองของบุคคลอื่น มีข้อจำกดัอาจไม่ไดร้ับความรว่มมือจากบุคคลภายนอก 

 4. การตรวจสอบใบสำคัญ ( Vouching ) เอกสารต้องเปน็เอกสารจรงิ การบันทกึรายการครบถ้วน 

มีการอนุมัตริายการครบถ้วน มีข้อจำกัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม่สามารถแสดงถึง

ความมีอยู่จริง 

 5. การคำนวณ เป็นเครื่องพสิจูน์ความถกูต้องของตัวเลข ซ่ึงถือเป็นหลกัฐานที่เช่ือถือได้มากที่สดุ 

ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครัง้ เพื่อใหแ้น่ใจว่าถกูต้อง มีข้อจำกัดพสิจูน์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถ

พสิูจน์ที่มาของตัวเลข 

 6. การตรวจสอบการผ่านรายการ ( Posting ) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการ

ผ่านรายการจากสมุดบนัทกึขัน้ตน้ไปยังสมุดบนัทกึรายการขัน้ปลาย ข้อจำกัดการผ่านรายการครบถ้วนไม่ได้

พสิูจน์ความถกูต้องของรายการ 

 7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เปน็การตรวจว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อยสัมพนัธ์กบับัญชี

คุมหรือไม่ ขอ้จำกดัพสิจูน์ได้แต่เพยีงความถกูต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น 
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 8. การตรวจทานรายการผิดปกต ิเป็นการตรวจจากรายการที่ผิดปกต ิอาจพบขอ้ผิดพลาดที่สำคัญ 

ทั้งนีต้้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณข์องผู้ตรวจสอบ ขอ้จำกัดรายการผิดปกติมิใช่

หลักฐานแต่เป็นเครื่องช้ีใหท้ราบถงึความจำเป็นต้องใช้เทคนิคอ่ืนมาประกอบ 

 9. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องสัมพนัธ์กนั ผู้

ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธก์ันควบคู่กัน 

 10. การวเิคราะห์เปรียบเทียบ เปน็การศกึษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลง

ของขอ้มูลต่าง ๆ ว่าเปน็ไปตามที่คาดหมาย การวเิคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลปปีัจจุบนัและขอ้มูลปี

ก่อนหรือเปรียบเทียบข้อมูลปจัจุบันกับข้อมูลประมาณการ 

 11. การสอบถาม อาจทำเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่าใช่

หรือไม่ใช่ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศยัศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง ขอ้จำกัด

คำตอบเป็นเพยีงหลกัฐานประกอบการตรวจ จะต้องใช้เทคนิคอ่ืนประกอบ 

 12. การสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที ่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง ใช้

วจิารณญาณ พจิารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว ้ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น

เป็นส่วนรวมจะต้องหาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรับและแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้

ตรวจสอบ 

13. การตรวจทาน ( Verification ) เปน็การยนืยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นยำ ความ

สมเหตสุมผล หรือความเช่ือถือได ้โดยการหาหลักฐานยนืยันกบัข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ 

14. การสืบสวน เปน็เทคนิคท่ีผู้ตรวจสอบไม่สามารถคน้หาข้อเท็จจริง ซ่ึงคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะ

เป็น ผู้ตรวจสอบจะต้องคน้หาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขัน้ตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็น

เพิม่เติมลงไปในส่วนที่ขาดได ้

15. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไวก้ับผลงานที่ปฏิบตัิ

จริงว่าเกดิผลต่างหรือไม่ หาสาเหตุว่าเกดิจากวธิกีารปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอืน่ เม่ือทราบสาเหตตุ้อง

วเิคราะห์ว่าเป็นเหตสุุดวสิัยหรือไม่เพื่อเสนอขอ้คดิเหน็ในการปรับปรงุแก้ไข 

ผู้ตรวจสอบต้องตัดสนิใจว่าขอ้มูลทีน่ำมาใช้เพียงพอหรอืไม่ ควรเพิ่มหรือลดประมาณการตรวจสอบ

เพยีงใด เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได้ ทัง้นีค้วรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จากการเพิ่มหรือลด

ปริมาณการทดสอบรายการเม่ือเทียบกับผลที่ไดร้ับ 
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บทท่ี 4 

การตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลนางวั 

เทศบาลตำบลนางัว เป็นหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิน่ มีภารกิจที่เกี่ยวกบัการบริการสาธารณะ 

บริการด้านการศกึษา และพัฒนาในตำบลนางัว,ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี แบ่งส่วน

ราชการเป็นดังนี ้

(1) สำนักปลัด 

(2) กองคลัง 

(3) กองช่าง 

(4) กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(6) กองสวสัดกิารและสังคม 

(7) กองวชิาการและแผนงาน 

การตรวจสอบภายใน มีหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าทีใ่นการตรวจสอบการดำเนนิการภายในส่วน

ราชการและสนับสนุนการปฏิบตัิงานของเทศบาลตำบลนางัว รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลดัเทศบาลตำบลนางัว

โดยมีอำนาจหน้าที ่

* ดำเนนิการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลนางัว 

* ปฏิบัตงิานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 3 ขัน้ตอน 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 

2. การปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

3. การจดัทำรายงานและตดิตามผล 

 1. การวางแผนการตรวจสอบ 

ในการวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในดำเนนิการ ดงันี ้

- สำรวจข้อมูลเบื้องต้น เรียนรู้และทำความเขา้ใจ ความคุน้เคยในงานของหน่วยรับตรวจอย่าง

ละเอียด 

- ประเมินระบบการควบคุมภายใน 

- ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปัจจัยเสี่ยง วเิคราะห์ความเสี่ยงสรุปในภาพรวมของส่วนราชการการ

จัดลำดบัความเสี่ยงนำมาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน้อยสุด 

- วางแผนการตรวจสอบ เปน็การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี นำลำดับความเสี่ยงมา

พจิารณาจัดช่วงความเสี่ยง กำหนดการเขา้ตรวจในปีปจัจุบันหรือปีถดัไป ที่จะทำการตรวจสอบและกำหนด

แผนการตรวจสอบประจำป ีกำหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตผู้รับผิดชอบ กำหนดงบประมาณในการปฏิบัติงาน

ตลอดทัง้ปี  
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เม่ือดำเนินการประเมินความเสีย่ง นำมาจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ

ประจำปเีสรจ็ นำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลนางัว เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของ

ทุกป ี

แผนการตรวจสอบประจำปทีี่ไดร้ับอนุมัต ิมาทำการประชุมทำความเขา้ใจและมอบหมายให้งาน

ตรวจสอบภายในรับไปปฏิบัต ิการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเป็นองค์ประกอบทีส่ำคัญของการ

วางแผนตรวจสอบ ดังนั้น หัวหน้าตรวจสอบจงึควรมีการเตรียมพร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการ

ตรวจสอบทุกหน่วยงานรับตรวจโดย 

- กำหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการตรวจสอบ 

- มีการวางแผนที่เหมาะสม ทำความเขา้ใจถึงโครงสร้างการจดัองค์กร วธิีปฏิบตัิงานของหน่วยรับ

ตรวจ กำหนดขัน้ตอนและวธิีปฏิบัตงิานตรวจสอบในแตล่ะเรื่องให้ชัดเจนและเพยีงพอ ระบุวธิีคัดเลือกขอ้มูล

การวเิคราะหก์ารประเมินผล กำหนดเทคนิคใช้ในการตรวจสอบ 

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเม่ือใด 

- สรปุผลการตรวจสอบเฉพาะประเดน็ที่ตรวจสอบ พรอ้มระบุรหัสกระดาษทำการที่ใช้อ้างอิง โดย

ลงลายมือช่ือผู้ทำการตรวจสอบแผนการปฏิบัตงิานของแต่ละหน่วยรับตรวจ ต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายในก่อนดำเนินการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กอ่นเริ่มปฏิบตัิงานตรวจสอบ มีข้ันตอนการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 

1. การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าตรวจสอบภายในตดิต่อผู้บริหารของหน่วยรบัตรวจให้ทราบถงึ

วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกำหนดวันและเวลาที่ใช้ตรวจ 

2. คัดเลือกทีมงานทีจ่ะทำการตรวจสอบ 

3. บรรยายสรุป เรื่อง วตัถุประสงค ์และระยะเวลาในการตรวจสอบ 

4. จัดประชุมเปิดและปดิงานตรวจสอบ กำกับดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึ้นระหว่าง

ตรวจสอบ โดยต้องเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดก่อนของการตรวจสอบศึกษา

แผนงานโครงการของหน่วยรับตรวจรวมทั้งรายละเอียดขอ้มูลอ้างอิงที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระหว่าง

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

- หัวหน้างานตรวจสอบ มอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ 

- คัดเลือกวธิแีละเทคนิคในการตรวจสอบ 

- กำกับดแูลการปฏิบัตงิานให้เปน็ไปตามแผนการปฏิบัตงิานและตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 

- นำแผนการปฏิบตัิงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การแกไ้ขแผนการปฏิบัตงิาน หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผล 

- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเขตการปฏิบัติงานให้ขออนมัุติหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

- ประชุมปิดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปลี่ยนความคดิเหน็ต่อหน่วยรบัตรวจ 
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หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบต้องทำการบนัทึกสภาพแวดล้อม

วธิีการปฏิบัตงิานและความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหน่วยรับตรวจเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ

วางแผนการตรวจสอบในปีถดัไปทีก่ลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดไวเ้ปน็กระดาษทำการ 

3. การจัดทำรายงานและตดิตามผล 

หลังจากเสร็จสิน้การตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่ได้จาก

การปฏิบัตงิาน รวมทั้งกระดาษทำการขอ้สรุปมาจดัเก็บเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการสรุปและเตรยีม

ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ขัน้ตอนการจดัทำรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

1. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัตงิาน ในกรณีทีต่้องทำการรายงานเร่งด่วนใหห้ันเหตกุารณ์ให้

รายงานด้วยวาจาต่อหน้าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรับทราบก่อนพจิารณาเสนอให้ผู้บรหิารทราบทนัทีที่

ตรวจพบ เพราะหากปล่อยใหล้่าช้าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเปน็วาจาพร้อมเสนอ

รายงานเป็นลายลกัษณ์อักษรและกรณีปกตริายงานเปน็ลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายในตรวจทานและสรุปผลก่อนนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 

2. การตดิตามผล ขัน้ตอนการติดตามผล 

- เม่ือผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผู้บริหารระดับสงูแล้วต้องติดตามผลว่า

ผู้บริหารไดส้ั่งการหรือไม่ประการใด 

- ติดตามผลที่หน่วยรับตรวจจะรายงานการแก้ไขการปฏิบัติงานตามขอ้เสนอแนะการปฏิบัตงิาน 

- ติดตามผลโดยกำหนดในแผนการตรวจสอบในปถีัดไป 

บทสรุป 

คู่มือการตรวจสอบภายในนี ้มีเปา้หมายสำคัญเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าทีต่รวจสอบภายใน มีความเขา้ใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานเปน็ไปตามหลกัการด้วยความม่ันใจและมีคุณภาพ ช่วยเพ่ิมมูลค่าแก่องคก์รผู้บรหิารใช้

ขอ้มูลในการบริหารงาน เพื่อให้ก่อเกดิกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี ผลของการดำเนนิงานของ

องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั

และคุม้ค่า 

กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยข้ันตอนหลายข้ันตอน ซ่ึงผู้ตรวจสอบภายใน

สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพื่อใหก้าร

ตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กำหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพยีง

พอที่จะสนับสนุนขอ้ตรวจพบใช้ประกอบการวเิคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลการปฏิบัตงิาน รวมถึง

ขัน้ตอนการวางแผนการตรวจสอบช่วยใหก้ารวางแผนครอบคลุมหน่วยรับตรวจและกำหนดแผนปฏิบัตงิาน

การสอบการใช้ความรู้ความเขา้ใจในวธิกีารตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคการนำเสนอ การเขยีน

รายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งการรายงานดว้ยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร เทคนิคการนำเสนอ  
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การทำงานเปน็ทีมในการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงประเดน็และสามารถเสนอแนะเพื่อเป็นขอ้มูลให้

ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง 

 ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วดัจากการยอมรับ

ขอ้เสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาศัยความรู้ความสามารถ การนำเทคนิคการตรวจสอบ

ประกอบกับทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน การสร้างมนษุย์สัมพันธ์ การรวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน การนำเสนอ

อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกดิมูลคา่เพิ่มแก่องคก์รได้อย่างแท้จริง 
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บรรณานุกรม 

 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2545 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  กรมบัญชีกลาง 

หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสำหรับส่วนราชการ กระดาษทำการ   กรมบัญชีกลาง 

หนังสือแนวทางปฏิบัตกิารประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ   กรมบัญชีกลาง 

หนังสือแนวทางปฏิบัตกิารวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัตงิาน   กรมบัญชีกลาง 

หนังสือแนวทางปฏิบัตกิารประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ   กรมบัญชีกลาง 

หนังสือคู่มือการตรวจสอบบัญชี Financial Audit Manual for Internal Auditors  เจริญ เจษฎาวัลย ์

หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน    สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

พระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบตัิการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561 

หลักเกณฑ์ปฏบิัตกิารตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนางวั 

แผนการปฏิบัตงิานตรวจสอบ เร่ือง .................................................. 

.......................................... 

หน่วยรับตรวจ  ........................................................................... 

กจิกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ  .......................................................... 

ข้อมูลท่ัวไปของเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ 

 .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1. ............................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................... 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

1. ............................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................... 
 

วธิีการตรวจสอบ เอกสารแหล่งข้อมูล กระดาษทำการ 

1…………………………………… 1…………………………………… A……………………………………… 

2…………………………………… 2…………………………………… A……………………………………… 

3…………………………………… 3…………………………………… A……………………………………… 
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ลงช่ือ    ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

    ( นางพุทธชาด  ทองบุญมา ) 

        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร  

 

   

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

         ( นางนิยม  ทิมินกุล ) 

         รองปลดัเทศบาล รักษาราชการแทน 

       ปลัดเทศบาลตำบลนางัว 

 

 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 

          ( นายดนัย  ไชยคินี ) 

                นายกเทศมนตรีตำบลนางวั    
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ภาคผนวก 2 

 

 

A……………… 

กระดาษทำการ 

เร่ือง........................................................................................................................................ 

ประเด็น................................................................................................................................... 
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