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ค าน า 

          การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการ
ดาเนินการและระบบการควบคุมภายในองคก์รทั้งน้ีปัจจยัส าคญัท่ีจะทาใหง้านการตรวจสอบภายในประสบ
ความส าเร็จคือผูบ้ริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชใ้นการบริหารงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าคญัแก่องค์กรฉะนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดงักล่าว
ผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรมีความเขา้ใจถึงภาพรวมเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน
ความรู้ในองคก์รความรู้ในหลกัการและวิธีการตรวจสอบรวมทั้งตอ้งปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

           ในการจดัทาคู่มือการตรวจสอบภายในผูจ้ดัทาไดร้วบรวมเน้ือหาสาระจากหนังสือตาราทาง
วิชาการและเอกสารเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายความส าคญัลกัษณะงาน
ตรวจสอบภายในกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจสอบ
ให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถนาหลกัการปฏิบติังานไปใชใ้นการตรวจสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อส่งเสริมใหร้ะบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองสะเดาเขม้แข็งเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบต่อไป 

 
นางธนนัทช์ล  ภานิตยโ์รจน ์
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1 

บทที่๑ 
บทน า 

การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
          การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมการให้หลกัประกันอย่างเท่ียงธรรมและการให้

ค  าปรึกษาอย่างมีอิสระซ่ึงจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีข้ึนการ
ตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุดงัเป้าหมายท่ีวางไวด้ว้ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงการควบคุมและการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบลกัษณะงาน
ตรวจสอบภายในคืองานการใหบ้ริการขอ้มูลแก่ฝ่ายบริหารและหลกัประกนัขององค์กรในดา้นการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมทั้งในดา้นการเงินการบญัชีและ
ดา้นการบริหารงานอยา่งมีระบบเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรรวมทั้ง
การเป็นผูใ้หค้  าปรึกษากบัฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลดูแลการ
ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัคุม้ค่า 
ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในส่วนท้องถิ่น 

          การตรวจสอบภายในของส่วนทอ้งถ่ินเร่ิมก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๕จนถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินว่าดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายในพ.ศ. ๒๕๔๖และพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงั
ของรัฐพ.ศ.2561 ถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบติัการ
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการท าหนา้ท่ีก  าหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีอยู่ 
แนวคดิ 

           การตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นสาหรับการบริหารองคก์รในปัจจุบนัโดยถือเป็นเคร่ืองมอื
ของผูบ้ริหารในการประเมินผลการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในดงันั้นผูต้รวจสอบภายในจึงมี
ความเขา้ใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายในความรู้ในหลกัการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบติังาน
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับทั้งจากหลกัการสากลและตามท่ีก  าหนดโดยหน่วยงานกลางท่ี
เก่ียวขอ้งของท้องถ่ินโดยให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจและสภาพแวดลอ้มองคก์ร 
วตัถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 

            วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบภายในคือการปฏิบติังานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง
ในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในองคก์รดว้ยการปฏิบติังานเก่ียวกบั
การวิเคราะห์ประเมินใหค้  าปรึกษาใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะเพื่อสนบัสนุนผูป้ฏิบติังานขององค์กรสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินงานไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพผลการ
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ด าเนินงานจะอยูใ่นรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผูบ้ริหารรวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพภายใตค่้าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

๑. การสอบทานความเช่ือถือไดท้างดา้นความถูกตอ้งสมบรูณ์การสารสนเทศของขอ้มูลทางดา้น
การเงินการบญัชีและการดาเนินงาน 

๒. สอบทานเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบท่ีใชเ้ป็นไปตามนโยบายแผนและวิธีการปฏิบติังานท่ี
องคก์รก าหนด 

๓. สอบทานวิธีการป้องกนัดูแลทรัพยสิ์นว่าเหมาะสมและความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์น 
๔. ประเมินการใชท้รัพยากรและงบประมาณอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
๕. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีแต่ละระดับว่าได้ผลตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายแผนงานขององคก์ร 
๖. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

องคก์ร 
ประเภทของการตรวจสอบ 

          ลกัษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขามมีหน่วยงานส านักปลดั
กองคลงักองช่างกองสวสัดิการสงัคมกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มและกองการศึกษาปฏิบติังานลกัษณะ
เดียวกนัแต่มีวิธีการปฏิบติังานไม่เหมือนกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ
ในองคก์รเพ่ือใหท้ราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารงานระบบการควบคุมภายในความถูกตอ้งเช่ือถือได้
ของข้อมูลทางการเงินการบัญชีการดูแลการใช้ทรัพยากรการปฏิบัติตามกฎระเบียบค าสั่งการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลความประหยดัความคุม้ค่าในการจดัการบริหารเพื่อรวบรวมเสนอผูบ้ริหารเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบได๖้ประเภทดงัน้ี 

๑. การตรวจสอบดา้นการเงิน (Financial Auditing)  
๒. การตรวจสอบดา้นการด าเนินงาน (Performance Auditing)  
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
๔. การตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (Compliance Auditing)  
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Auditing)  
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)  

ความรับผดิชอบและอ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน 
           งานตรวจสอบภายในเป็นลกัษณะงานสนับสนุนมีการปฏิบติัหน้าท่ีในการตรวจสอบจึงไม่

สมควรมีอ  านาจในการสัง่การหรือบริหารในหน่วยงานท่ีตรวจสอบมีความเป็นอิสระดงันั้นควรมีสถานภาพ
ในองค์กรของผูต้รวจสอบภายในโดยได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหารไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสียกับ
หน่วยงานท่ีจะตอ้งเขา้ไปประเมินผล 
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ความเป็นอสิระ (Independence)  
           การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในตอ้งกระท าดว้ยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรือตัวบุคคลการให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและตรงไปตรงมามากท่ีสุดสะทอ้นภาพท่ีพบเห็นต่อผูบ้ริหารใหม้ากท่ีสุด
ความเป็นอิสระข้ึนอยู่ก ับพ้ืนฐานสิทธิการเข้าถึงอย่างเพียงพอมีเสรีภาพในการสอบถามโดยปราศจาก
อุปสรรคการขดัขวางและการแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มการจ ากดัอ  านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
ผงัโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นดงันี ้

          โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 2 ส่วนคือมาตรฐานดา้นคุณสมบติั
และมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 

            1) มาตรฐานด้านคุณสมบตั(ิAttribute Standards) เป็นมาตรฐานท่ีกล่าวถึงลกัษณะของ
หน่วยงานและบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

๑. การก าหนดถึงวตัถุประสงคอ์  านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานตรวจสอบ 
๒. การก าหนดถึงความเป็นอิสระการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเท่ียงธรรมซ่ือสตัยสุ์จริตมี

จริยธรรม 
๓. การปฏิบติังานดว้ยความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 
๔. การสร้างหลกัประกนัและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

              2) มาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน(Performance Standards) เป็นมาตรฐานท่ีกล่าวถึงลกัษณะ
ของงานและกระบวนการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

๑. การบริหารงานการตรวจสอบภายในโดยหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในใหเ้กิด
ประสิทธิผลมีประสิทธิภาพปรับปรุงและพฒันาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องคก์ร 

๒. ลกัษณะงานตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานขององคก์รให้
เป็นไปตามเป้าหมายโดยมกีารบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและการก ากบัดูแล 

๓. การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
๔. การปฏิบติังานตรวจสอบ 
๕. การรายงานผลการตรวจสอบครบถว้นและทนักาล 
๖. การติดตามผลจากการรายงานผลสู่การปฏิบติั 
๗. การยอมรับสภาพความเส่ียงของฝ่ายบริหาร 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
             ผูต้รวจสอบภายในตอ้งประพฤติปฏิบติัตนภายใตก้รอบความประพฤติท่ีดีงามในอนัท่ีจะ

น ามาซ่ึงความเช่ือมัน่และใหค้  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมเป็นอิสระและเป่ียมดว้ยคุณภาพแนวปฏิบติัดงัน้ี.- 
๑. ใชส้ามญัส านึกและวิจารณญาณอนัเหมาะสม 
๒. ประพฤติตนตามกรอบจรรยาบรรณนอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐ 
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๓. มีความซ่ือสตัยค์วามเท่ียงธรรมการปกปิดความลบัและความสามารถในหนา้ท่ี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

             หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตัดสินใจหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัมติคณะรัฐมนตรีและหนงัสือสัง่การใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานให้ถูกตอ้ง
ลดขอ้ผดิพลาด 

บทที่๒ 
กระบวนการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีไว ้เพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบดว้ยความมัน่ใจและมีคุณภาพประกอบดว้ย 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
๒. การปฏิบติังานตรวจสอบ 
๓. การจดัทารายงานและติดตามผล 

การวางแผนตรวจสอบ 
การวางแผนไวล่้วงหนา้ก่อนลงมือปฏิบติังานโดยก าหนดวตัถุประสงคห์น่วยรับตรวจเวลาบุคลากร

งบประมาณประกอบเน้ือหา๓เร่ือง 
๑. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบแบ่งเป็นการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และการวาง

แผนการปฏิบติังาน (Engagement Plan) แผนการตรวจสอบเป็นแผนงานท่ีหน่วยตรวจสอบภายในจดัท าข้ึน
ล่วงหน้าเป็นเสมือนเข็มทิศในการปฏิบัติงานโดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีแผนการปฏิบติังานหมายถึงแผนการปฏิบติังานท่ีผูต้รวจสอบภายในท่ีไดรั้บมอบหมาย
งานตามแผนการตรวจสอบจดัท าไวล่้วงหนา้เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

๒. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
2.1 ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ท าความเขา้ใจคุน้เคยและระบบงานของหน่วยรับตรวจ 
2.2 ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ 
2.3 ประเมินความเส่ียงโดยระบุปัจจยัเส่ียงวิเคราะห์ความเส่ียงจดัล  าดบัความเส่ียง 
2.4 การวางแผนการตรวจสอบน าความเส่ียงมาพิจารณาเพื่อด าเนินการ 
2.6 การวางแผนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้รอบคลุม 

ประเด็นการตรวจสอบวตัถุประสงคข์อบเขตและแนวทางปฏิบติังาน 
๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมติัแผน 

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผูบ้ริหารสูงสุดของส่วน 
ราชการเพื่ออนุมติัภายในเดือนกนัยายนของทุกปีควบคุมดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดถา้
พบขอ้ขดัขอ้งควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให้ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัแผนการ
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ปฏิบติังานผูต้รวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบติังานให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะ
ด าเนินงานการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

การปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
           กระบวนการตรวจสอบสอบทานรวบรวมหลักฐานเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบายแผนงานระเบียบปฏิบัติกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบสาระส าคญั๓
ขั้นตอน 

            ๑. ก่อนเร่ิมปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
           หลงัจากการท าแผนปฏิบติังานจดัทาตารางการปฏิบติังานการตรวจสอบในรายละเอียด 

ของงานแต่ละงานก าหนดวนัและระยะเวลาใชใ้นการตรวจสอบโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
๑.๑แจง้หน่วยรับตรวจผูต้รวจสอบภายในติดต่อผูบ้ริหารหน่วยรับตรวจและ 

ผูป้ฏิบติังานใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์อบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบ         
  ๑.2ตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีสร้างสมัพนัธก์บัผูบ้ริหารของหน่วยตรวจสอบประชุมเปิด 
และปิดงานตรวจสอบแกไ้ขปัญหาระหว่างตรวจสอบจดัท าตารางการปฏิบติังานแกไ้ขปรับปรุงแนวทางการ
ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

๑.3การเตรียมการเบ้ืองตน้สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบคร้ัง 
ก่อนศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงานโครงการปัญหาและรายละเอียดข้อมูลท่ีจ  าเป็นใชใ้นการ
ตรวจสอบ 

๒. ระหว่างการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
เร่ิมปฏิบัติงานด้วยการประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างทีมงานและหน่วยรับตรวจโดยแจ้ง

วตัถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบก าหนดมอบหมายงานตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตาม
ความถนดัความรู้ความสามารถคดัเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบใหเ้หมาะสมมีขั้นตอนดงัน้ี 

๒.๑รวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานการตรวจสอบ 
๒.๒เขา้สงัเกตการณ์ปฏิบติังานเพื่อหาขอ้สรุปการปฏิบติังานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
๒.๓ท าการตรวจสอบสอบทานทดสอบรายการรวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ 

ควบคุมภายใน 
๒.๔ทดสอบการปฏิบติังานตามระบบท่ีวางไว ้
๒.๕ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ 
หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามวิธีปฏิบติังานตรวจสอบเวลาในการ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามตารางการปฏิบติังานตามแนวทางปฏิบติังานในแผนปฏิบติังานซ่ึงสามารถแกไ้ขให้
เป็นไปตามสถานการณ์ได้โดยสมเหตุสมผลและถ้ามีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงขอบเขตของการ
ตรวจสอบตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการ 

๓. การปฏิบัตเิม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ 
ตรวจสอบภายในควรสอบทานการปฏิบติังานให้เสร็จสมบูรณ์ตรวจทานกระดาษท าการเอกสาร

หลกัฐานและสรุปขอ้ท่ีตรวจพบร่างรายงานผลการปฏิบติังานประเมินการปฏิบติังาน 



 

      |       

๓.๑การรวบรวมหลกัฐานเอกสารขอ้มูลและขอ้เท็จจริงต่างๆท่ีรวบรวมระหว่างตรวจสอบ 
คุณสมบติัของหลกัฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอความเช่ือถือได้ความเก่ียวข้องและประโยชน์ท่ีจะ
น าไปใช ้

๓.๒การรวบรวมกระดาษท าการกระดาษท าการ (Working Papers) เป็นเอกสารท่ีจดัท า 
ข้ึนในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบนัทึกรายละเอียดการท างานวิธีการตรวจสอบขอบเขตการตรวจขอ้มูลจาก
การวิเคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษท าการกระดาษท าการจดัท าข้ึนเองกระดาษ
ทาการท่ีจัดท าโดยหน่วยรับตรวจเช่นส าเนาเอกสารแผนผงัการปฏิบัติงานกระดาษท าการท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอกเช่นหนงัสือยนืยนัยอดหน้ีหนงัสือร้องเรียนผูต้รวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบ 

๓.๓การสรุปผลการตรวจสอบเป็นวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบติังานตรวจสอบรวบรวมขอ้เท็จจริงและหลกัฐานต่างๆท่ีไดจ้ากการตรวจสอบสรุปหาขอ้ตรวจพบใน
ดา้นดีและปัญหาขอ้บกพร่องส่ิงท่ีตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลกัษณะมีความส าคัญควรค่าแก่การ
รายงานมีหลกัฐานชดัเจนเช่ือถือไดจ้ากการวิเคราะห์อยา่งเท่ียงธรรมองคป์ระกอบขอ้ตรวจพบประกอบดว้ย 

๓.๓.๑สภาพท่ีเกิดจริงจากการประมวลผลจากการสงัเกตการณ์สอบทาน 
สอบถามวิเคราะห์ 

๓.๓.๒เกณฑก์ารตรวจสอบใชห้ลกัเกณฑจ์ากขอ้ก าหนดตามกฎหมายมาตรฐาน 
แผนงาน 

๓.๓.๓ผลกระทบโอกาสความเส่ียงหรือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปัญหานั้น 
สาเหตุขอ้มูลสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 

๓.๓ .๔ข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลท่ีผู ้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะ
สร้างสรรค ์

การจดัท ารายงานและตดิตามผล 
1. การจดัท ารายงาน (Reporting)  
เป็นการรายงานผลการปฏิบติังานให้ผูบ้ริหารทราบถึงวตัถุประสงค์ขอบเขตวิธีปฏิบติังานและผล

การตรวจสอบสรุปขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบความเส่ียงการควบคุมเร่ืองอ่ืนท่ีผูบ้ริหารควรทราบองค์ประกอบ
ของรายงานผลการปฏิบติังานมีองค์ประกอบถูกตอ้งชดัเจนกะทดัรัดทนักาลสร้างสรรค์จูงใจลกัษณะการ
รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อปฏิบติังานเสร็จรายงานดว้ยวาจาอย่างไม่เป็นทางการใชใ้นกรณีเร่งด่วน
เพื่อใหท้นัต่อเหตุการณ์หรือการรายงานดว้ยวาจาเป็นทางการมีรายงานโดยการเขียนประกอบลกัษณะของ
รายงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรควรมีสาระส าคญัดงัน้ี.- 

๑.๑บทคดัยอ่จดัท าบทคิดยอ่เพ่ือน าเสนอผูบ้ริหารอยา่งสั้นๆกะทดัชดัชดัเจนไดใ้จความ
ครอบคลุมเน้ือหาของรายงานทั้งหมด 

๑.๒บทน าคือส่วนแรกบอกใหท้ราบว่าตรวจสอบเร่ืองอะไรของหน่วยงานใดการ
ตรวจสอบเป็นไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ 

๑.๓วตัถุประสงคเ์ป้าหมายการตรวจสอบ 
๑.๔ขอบเขตแสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดท้าการตรวจสอบ 
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๑.๕ส่ิงท่ีตรวจพบขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบทั้งในดา้นดีและท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขวิธการแกไ้ข 
๑.๖ขอ้เสนอแนะเนน้ขอ้เสนอแนะท่ีผูต้รวจสอบภายในเสนอแนะต่อผูบ้ริหารเพ่ือสัง่การ

แกไ้ขปรับปรุงในลกัษณะสร้างสรรคแ์ละสามารถน าไปปฏิบติัได ้
๑.๗ความเห็นเป็นความเห็นมิใช่ขอ้เท็จจริงหรือยงัไม่มีหลกัฐานสนบัสนุนเพียงพอควร

ระบุใหช้ดัเจน 
๑.๘เอกสารประกอบรายงาน 

๒.การตดิตามผล (Follow up)  
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งติดตามผลว่าผูบ้ริหารไดส้ั่งการหรือไม่ประการใดเพ่ือให้ทราบว่า

ขอ้ท่ีตรวจพบขอ้บกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแนวทางการติดตามผลตรวจสอบภายในควร
พิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผลตารางก าหนดเวลาท่ีใชติ้ดตามตามรายงานปี

ก่อนในปีปัจจุบนัควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผลและเวลาในการด าเนินงานของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ต่อการสัง่การและแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องอาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆในการ
ปฏิบติังาน 

แผนผงักระบวนการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      |       

บทที่๓ 
เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit Technique) 

เทคนิคการตรวจสอบหมายถึงวิธีการตรวจท่ีผูต้รวจสอบควรน ามาใชใ้นการรวมรวมขอ้มูลหลกัฐาน
ท่ีดีและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยเป็นท่ียอมรับของผูต้รวจสอบภายในเทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจสอบโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

๑. การสุ่มตวัอย่างเป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อใชเ้ป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจสอบ
ปัจจุบนันิยมใช ้๔ วิธี 

๑.๑ Random Sampling โดยการเลือกตวัอยา่งจ  านวนหน่ึงจากขอ้มูลทั้งหมด 
๑.๒ Systematic Sampling การเลือกตวัอย่างโดยก าหนดเป็นช่วงท่ีแบ่งระยะไวเ้ท่าๆกนัมี

คุณสมบติัเหมือนกนัและมีการจดัเรียงล าดบัของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
๑.๓วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มเลือกใช้กลุ่มท่ีเหมือนกันไวใ้นกลุ่มเดียวกันและเลือก

ตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มนั้นหรือเลือกตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแบ่งออกเป็นกลุ่มจ านวน
เท่ากนัการก าหนดจ านวนกลุ่มรายการข้ึนอยู่กบัลกัษณะและปริมาณของขอ้มูลทั้งหมดสุ่มเลือกทั้งกลุ่มมา
เป็นตวัอยา่งในการสุ่มเลือกตวัอยา่ง 

๑.๔ Selective Sampling เป็นการเลือกขอ้มูลจากการตดัสินในของผูต้รวจสอบจะพิจารณา
เลือกกลุ่มใด 

๒. การตรวจนบัเป็นการพิสูจน์จ  านวนและสภาพของส่ิงท่ีตรวจนบัว่ามีอยูค่รบถว้นตามท่ีบนัทึกไว้
หรือไม่สภาพเป็นอยา่งไรการเก็บรักษาเป็นอยา่งไรเช่นการตรวจนับพสัดุแต่การตรวจนับมิใช่เคร่ืองพิสูจน์
กรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเ์สมอไป 

๓. การยนืยนัยอดเทคนิคน้ีส่วนใหญ่ใชก้บัการยนืยนัยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพยท่ี์อยู่ในการ
ครอบครองของบุคคลอ่ืนมีขอ้จ  ากดัอาจไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลภายนอก 

๔. การตรวจสอบใบส าคญั (Vouching) เอกสารตอ้งเป็นเอกสารจริงการบนัทึกรายการครบถว้นมี
การอนุมติัรายการครบถว้นมีขอ้จ  ากดัในการปลอมแปลงเอกสารการตรวจเอกสารไม่สามารถแสดงถึงความ
มีอยูจ่ริง 

๕. การค านวณเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความถูกตอ้งของตวัเลขซ่ึงถือเป็นหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดควร
มีการทดสอบตวัเลขทุกคร้ังเพ่ือใหแ้น่ใจว่าถูกตอ้งมีขอ้จากดัพิสูจน์ไดเ้ฉพาะผลลพัธแ์ต่ไม่สามารถพิสูจน์ท่ีมี
ของตวัเลข 

๖. การตรวจสอบการผา่นรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของการ
ผา่นรายการจากสมุดบนัทึกขั้นตน้ไปยงัสมุดบนัทึกรายการขั้นปลายขอ้จ  ากดัการผา่นรายการครบถว้นไม่ได้
พิสูจน์ความถูกตอ้งของรายการ 

๗. การตรวจสอบบญัชียอ่ยและทะเบียนเป็นการตรวจว่ายอดคงเหลือในบญัชีย่อยสัมพนัธ์กบับญัชี
คุมหรือไม่ขอ้จ  ากดัพิสูจน์ไดแ้ต่เพียงความถูกตอ้งควรใชร่้วมกบัเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน 

๘. การตรวจทานรายการผิดปกติเป็นการตรวจจากรายการท่ีผิดปกติอาจพบขอ้ผิดพลาดท่ีส าคญั
ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญและประสบการณ์ของผูต้รวจสอบขอ้จากดัรายการผิดปกติมิใช่หลกัฐาน
แต่เป็นเคร่ืองช้ีใหท้ราบถึงความจาเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคอ่ืนมาประกอบ 
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๙. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของข้อมูลเป็นการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน ผู ้
ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสมัพนัธก์นัควบคู่กนั                                                                                                                               

๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพนัธ์และความเปล่ียนแปลง
ของขอ้มูลต่างๆว่าเป็นไปตามท่ีคาดหมายการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลปีปัจจุบนัและขอ้มูลปีก่อน
หรือเปรียบเทียบขอ้มูลปัจจุบนักบัขอ้มูลประมาณการ 

๑๑. การสอบถามอาจท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจาโดยใชแ้บบสอบถามโดยให้ตอบว่าใช่
หรือไม่ใช่การสอบถามด้วยวาจาตอ้งอาศยัศิลปะอย่างมากในการท่ีจะสอบถามให้ไดข้อ้เท็จจริงขอ้จ  ากัด
ค าตอบเป็นเพียงหลกัฐานประกอบการตรวจสอบจะตอ้งใชเ้ทคนิคอ่ืนประกอบ 

๑๒. การสังเกตการณ์เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในส่ิงท่ีต้องการทราบอย่างระมดัระวงัใช้
วิจารณญาณพิจารณาส่ิงท่ีเห็นและบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆไวถ้า้จะใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบนั้นเป็น
ส่วนรวมจะต้องหาหลกัฐานอ่ืนมายืนยนัเพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรับและแก้ไขตามข้อสังเกตของผู ้
ตรวจสอบ 

๑๓. การตรวจทาน (Verification) เป็นการยืนยนัความจริงความถูกต้องความแม่นย  าความ
สมเหตุสมผลหรือความเช่ือถือไดโ้ดยการหาหลกัฐานยนืยนักบัขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ 

๑๔. การสืบสวนเป็นเทคนิคท่ีผูต้รวจสอบไม่สามารถคน้หาขอ้เท็จจริงซ่ึงคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะ
เป็นผูต้รวจสอบจะตอ้งคน้หาขอ้เท็จจริงเร่ิมจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอนสามารถอนุมานหรือให้ความเห็น
เพ่ิมเติมลงไปในส่วนท่ีขาดได ้

๑๕. การประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวก้บัผลงานท่ีปฏิบติั
จริงว่าเกิดผลต่างหรือไม่หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบติังานหรือจากสาเหตุอ่ืนเม่ือทราบสาเหตุตอ้งวิเคราะห์

ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เพื่อเสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงแกไ้ขผูต้รวจสอบต้องตัดสินใจว่าข้อมูลท่ี
น ามาใชเ้พียงพอหรือไม่ควรเพ่ิมหรือลดประมาณการตรวจสอบเพียงใดเพ่ือน ามาใชว้ิเคราะห์ประเมินผลท่ี
ไดท้ั้งน้ีควรประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการเม่ือเทียบกบัผลท่ี
ไดรั้บ 

บทที่๔  การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขามเป็นหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจท่ีเก่ียวกบัการบริการ
สาธารณะบริการด้านการศึกษาและพฒันาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ  าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธุแ์บ่งส่วนราชการดงัน้ี 

๑. สานกัปลดัเทศบาล 
๒. กองคลงั 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
๕. กองการศกึษา 
6. กองสวสัดิการสงัคม 
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การตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการด าเนินการภายในส่วนราชการและสนับสนุนการ
ปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม รับผดิชอบงานข้ึนตรงต่อปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองขาม โดยมีอ  านาจหนา้ท่ี 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นการบริหารการเงินและบญัชีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองขาม  

2. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บ
มอบหมายขั้นตอนการปฏิบติังานมี๓ขั้นตอนดงัน้ี 

2.๑การวางแผนการตรวจสอบ 
๒.2การปฏิบติังานตรวจสอบ 
2.๓การจดัทารายงานและติดตามผล 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบด าเนินการดงัน้ี 
1.1 ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เรียนรู้และทาความเขา้ใจความคุน้เคยในงานของหน่วยรับตรวจ

อยา่งละเอียด 
1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
1.3 ประเมินความเส่ียงโดยระบุปัจจยัเส่ียงวิเคราะห์ความเส่ียงสรุปในภาพรวมของส่วน

ราชการการจดัล  าดบัความเส่ียงน ามาจดัเรียงคะแนนจากมากสุดไปหานอ้ยสุด 
1.4 วางแผนการตรวจสอบเป็นการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปีมาล าดบัความเส่ียง

มาพิจารณาจดัช่วงความเส่ียงก าหนดการเขา้ตรวจในปีปัจจุบนัหรือปีถดัไปท่ีจะท าการตรวจสอบและก าหนด
แผนการตรวจสอบประจ าปีก  าหนดวตัถุประสงคข์อบเขตผูรั้บผดิชอบก าหนดงบประมาณในการปฏิบติังาน
ตลอดทั้งปีเม่ือด าเนินการประเมินความเส่ียงน ามาจดัทาแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีเสร็จน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม เพื่อขออนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน
เดือนกนัยายนของทุกปี 

แผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัมาเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของการวางแผนการตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจโดย 

1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการตรวจสอบ 
2. มีการวางแผนท่ีเหมาะสมท าความเขา้ใจถึงโครงสร้างการจดัองค์กรวิธีปฏิบติังานของ

หน่วยรับตรวจก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบติังานตรวจสอบในแต่ละเร่ืองให้ชัดเจนและเพียงพอระบุวิธี
คดัเลือกขอ้มูลการวิเคราะห์การประเมินผลก าหนดเทคนิคใชใ้นการตรวจสอบ 

3. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบเร่ืองใดระยะเวลาการตรวจสอบตรวจสอบเมื่อใด 
4. สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นท่ีตรวจสอบพร้อมระบุรหัสกระดาษท าการท่ีใช้

อา้งอิงโดยลงลายมือช่ือผูท้  าการตรวจสอบตามแผนการตรวจปฏิบติัการของแต่ละหน่วยรับตรวจ 
 

๒. การปฏิบัตงิานตรวจสอบ 



 

      |       

ก่อนเร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบมีขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี 
2.1 การแจง้ผูรั้บตรวจตรวจสอบภายในติดต่อผูบ้ริหารของหน่วยรับตรวจให้ทราบถึงวตัถุประสงค์

ขอบเขตก าหนดวนัและเวลาท่ีใชต้รวจ 
2.2 บรรยายสรุปเร่ืองวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาในการตรวจสอบ 
2.3จดัประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบก ากบัดูแลการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างตรวจสอบโดยตอ้งสอบทานรายงานการปฏิบติังานในการตรวจสอบงวดก่อนของการตรวจสอบ
ศึกษาแผนงานโครงการของหน่วยรับตรวจรวมทั้งรายละเอียดขอ้มูลอา้งอิงท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจสอบ
ระหว่างปฏิบติังานตรวจสอบ 

2.4คดัเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ 
2.5ก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนการปฏิบติังานและตารางการปฏิบติังานท่ี

ก  าหนดไว ้
2.6น าแผนการปฏิบติังานมาเป็นแนวทางในการปฏิบติังานการแกไ้ขแผนการปฏิบติังาน

ประเมินความสมเหตุสมผล 
2.7ถา้มีการเปล่ียนแปลงของขอบเขตการปฏิบัติงานให้ขออนุมติัหัวหน้าส่วนราชการ

ภายใน 
2.8ประชุมปิดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปล่ียนความคิดเห็นต่อหน่วยรับ

ตรวจหลงัจากการปฏิบติังานการตรวจสอบ 
๓.การจดัท ารายงานและตดิตามผล 
หลงัจากเสร็จส้ินการตรวจสอบตรวจสอบภายในรวบรวมหลกัฐานการตรวจสอบท่ีได้จากการ

ปฏิบติังานรวมทั้งกระดาษท าการขอ้สรุปมาจดัเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการสรุปและเตรียมประกอบ
รายงานผลการปฏิบติังาน  

ขั้นตอนการจดัท ารายงานผลการปฏิบัตงิาน 

๑) การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานในกรณีท่ีตอ้งท าการรายงานเร่งด่วนให้ทนัเหตุการณ์ให้
รายงานดว้ยวาจาใหผู้บ้ริหารทราบทนัทีท่ีตรวจพบเพราะหากปล่อยให้ล่าชา้อาจจะมีความเสียหายมากข้ึน
หรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูบ้ริหาร 

๒) การติดตามผลขั้นตอนการติดตามผล 
2.1 เมื่อผูต้รวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ตอ้ง

ติดตามผลว่าผูบ้ริหารไดส้ัง่การหรือไม่ประการใด 
2.2 ติดตามผลท่ีหน่วยรับตรวจจะรายงานการแกไ้ขการปฏิบติังานตามขอ้เสนอแนะการ

ปฏิบติังาน 
2.3 ติดตามผลโดยก าหนดในแผนการตรวจสอบปีถดัไปซ่ึงจะตรวจทานพร้อมกบัการ

ตรวจสอบในปีถดัไป 
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บทสรุป 
คู่มือการตรวจสอบภายในน้ีมีเป้าหมายส าคญัเพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีความเขา้ใจหลกัการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบ
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามหลกัการดว้ยความมัน่ใจและมีคุณภาพช่วยเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กรผูบ้ริหาร
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารงานเพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารบา้นเมืองท่ีดีผลของการด าเนินงาน
ขององค์กรบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลการใชท้รัพยากรอย่าง
ประหยดัและคุม้ค่า 

กระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในประกอบดว้ยขั้นตอนหลายขั้นตอนซ่ึงผูต้รวจสอบภายใน
สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มของหน่วยรับตรวจเพื่อ ให้การ
ตรวจสอบเป็นไปตามวตัถุประสงค์และแผนการตรวจสอบท่ีก าหนดสามารถรวบรวมหลกัฐานอย่างเพียง
พอท่ีจะสนบัสนุนขอ้ตรวจพบใชป้ระกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบติังานรวมถึงการ
ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบช่วยใหก้ารวางแผนคลอบคลุมหน่วยรับตรวจและก าหนดแผนปฏิบติังาน
การสอบการใชค้วามรู้ความเขา้ใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่างๆอย่างดีและมีเทคนิคการน าเสนอการเขียน
รายงานการรายงานผลการปฏิบติังานทั้งการรายงานดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรเทคนิคการน าเสนอการ
เขียนรายงานการร่วมงานเป็นทีมในการตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อ
เป็นขอ้มูลใหผู้บ้ริหารประกอบการตดัสินใจเพื่อท าการแกไ้ขปรับปรุง 

ปัจจยัส าคญัของความส าเร็จและประสิทธิผลของผูต้รวจสอบภายในวดัจากการยอมรับขอ้เสนอแนะ

ในรายงานผลการปฏิบติังานซ่ึงอาศยัความรู้ความสามารถการน าเทคนิคการตรวจสอบประกอบกบัทกัษะ
ของผูต้รวจสอบภายในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์การรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานขอ้เท็จจริงการน าเสนออย่าง
ถูกตอ้งเท่ียงธรรมเป็นอิสระอนัจะก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมแก่องคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

บรรณานุกรม 

1.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบติัหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายในพ .ศ.
๒๕๔๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการปฏิบติัหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ.๒๕๔๕พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัพ.ศ.2561 และหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าดว้ย
มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕61  

2. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ 
กรมบญัชีกลาง 

3. หนงัสือคู่มือการตรวจสอบภายในสาหรับส่วนราชการกระดาษทาการกรมบญัชีกลาง 
4. หนงัสือแนวทางปฏิบติัประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบกรมบญัชีกลาง 
5. หนงัสือแนวทางปฏิบติัการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบติังานกรมบญัชีกลาง 
6. หนงัสือแนวทางปฏิบติัการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบกรมบญัชีกลาง 
7. หนงัสือคู่มือการตรวจสอบบญัชี Financial Audit Manual for Internal Auditorsเจริญเจษฎาวลัย ์
8.หนงัสือแนวทางการตรวจสอบภายในสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก๑ 
งานตรวจสอบภายใน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
แผนการปฏิบติังานตรวจสอบ 

เร่ือง ..........................................................................……………  
หน่วยรับตรวจ ..............................................................................  
กิจกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ ..............................................................  
ขอ้มูลทัว่ไปของเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ .................................................  
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
๑. .................................................................................................  
๒. .................................................................................................  
ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
๑. ................................................................................................ 
๒................................................................................................  
เทคนิคการตรวจสอบ 
๑. ..............................................................................................  
๒. ..............................................................................................  
ระยะเวลาการตรวจสอบ.................................................................  
ช่ือผูต้รวจสอบ..............................................................................  
งบประมาณท่ีใชใ้นการตรวจสอบ....................................................  
 

(ลงช่ือ)..................................................... 
                ผูเ้สนอแผนการตรวจสอบ 

   (.............................................)  
ต าแหน่ง..................................................  
 
(ลงช่ือ).....................................................ผูพ้ิจารณาอนุมติั 

(.............................................)  
ต าแหน่ง.................................................  
 
(ลงช่ือ).....................................................ผูอ้นุมติั 

(.....................................)  
ต าแหน่ง.................................................  
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ภาคผนวก๒ 
 

กระดาษทาการ 
เร่ือง.................................................................................................................................................................. 
ประเด็น............................................................................................................................................................ 
วตัถุประสงค ์
๑. ....................................................................................................................................................................  
๒. .................................................................................................................................................................... 
หลกัเกณฑ ์
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ขอ้เท็จจริง 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบ 
..........................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก๓ 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจาวนัท่ี .................................................................... 
หน่วยรับตรวจ ................................................................  
เร่ืองท่ีตรวจ .................................................................... 
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
๑. 
......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
๓. 
......................................................................................................................................................................... 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
ผลการตรวจสอบ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ขอ้เสนอแนะ 
๑. 
.......................................................................................................................................................................  
๒. 
.........................................................................................................................................................................  
๓. ...................................................................................................................................................... ………. 
การติดตามผล 
......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ......................................................... ผูต้รวจสอบภายใน 

(...............................................)  
ต าแหน่ง.................................................. 

 


