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หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลทา่เกษม 

 
นางสาวเกตนน์ิภา  ไกรจะบก 
รองปลดัเทศบาล รกัษาการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
ภารกิจ 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 โดยสรุปดังนี้ 
 1. ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ ของ
มาตรการควบคุมภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยตรงต่อการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริต 
         2. ตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ 
         3. ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
         4. ตรวจสอบการด าเนินงาน 
การให้บริการ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสมเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรงุแก้ไข การ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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ค านา 
 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ  
และระบบการควบคุมภายในองค์กร ท้ังนี้ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้งานการตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จคือ 
ผู้บริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและความส าคัญแก่องค์กร ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ความรู้ในองค์กร ความรู้ใน
หลักการ และวิธีการตรวจสอบรวมท้ังต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ใน
การจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลท่าเกษม  ผู้จัดท าได้รวบรวม
เนื้อหาสาระจากหนังสือตาราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนาหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองวังน้าเย็นเข้มแข็ง
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 

  นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดท า/รวบรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

 
 

สารบัญ      หน้า 
 

ค าน า            1 
บทที ่๑ บทน า การตรวจสอบภายในภาคราชการ       3-5 
-ความเป็นมาและแนวคิด   
-วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประเภทของการตรวจสอบ   
-ความเป็นอิสระ มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
-ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
บทที ่๒ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน       6-9 
-การวางแผนตรวจสอบ    
-การปฏิบัติงานตรวจสอบ   
-การจัดท ารายงาน   
-การติดตามผลการตรวจสอบ   
-แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
บทที ่๓ เทคนิคการตรวจสอบ           11 
บทที ่๔ การตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลท่าเกษม       13 
บทสรุป             15 
บรรณานุกรม            16 
ภาคผนวก          17 -19 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
การตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม 

 
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเท่ียงธรรม และการให้ค าปรึกษาอย่างมี

อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์กรบรรลุดังเป้าหมายท่ีวางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  

ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และหลักประกันขององค์กรใน
ด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  ท้ังในด้านการเงิน
การบัญชี และด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กร รวมท้ังการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า  

 
ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มมีการก าหนดกรอบอัตรากาลัง เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
และมีผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และออกระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์การรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทย 
มอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีภารกิจหลัก คือในฐานะพี่เล้ียงจัดระบบการตรวจสอบภายในให้ท้องถิ่น 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดและคู่มือการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีไว้ให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง  

แนวคิด การตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน โดยถือเป็นเครื่องมือ
ของผู้บริหารในการประเมินผลการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้อง
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าท่ีของทุกหน่วยรับตรวจในองค์กร กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับท้ังจาก
หลักการสากลและตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานกลางท่ีเกี่ยวข้องของท้องถิ่น 

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องพัฒนาตนท้ังด้านความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องท าความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆเของหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
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วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน  

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการท า
หน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห ์ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีและด าเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานจะอยู่
ในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร รวมท้ังสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้
ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม  

 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบด้วย  
๑. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ของข้อมูลด้านสารสนเทศ การเงินการบัญชี และการ
ด าเนินงาน  
๒. การสอบทานระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมาย และ
ข้อบังคับ  
๓. การสอบทานการปฏิบัติงาน การควบคุม และการก ากับดูแลของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานหรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ  
๔. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการในการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้หน่วยรับตรวจ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
๕. การสอบทานและประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร  
 
ประเภทของการตรวจสอบ  

ลักษณะของการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม มีหน่วยงานท้ัง ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 
กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  และแผนงาน กองการศึกษา       และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงาน
ลักษณะเดียวกันท่ีมีวิธีการปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง 
ๆ ในองค์กรทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเช่ือถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงินการบัญชี การดูแลการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาส่ัง การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่าในการจัดการบริหาร รวบรวมเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบ ๖ ประเภท 
๑. การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)  
๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing)  
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing)  
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology Auditing)  
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)  
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ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  
งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจสอบ จึงไม่สมควรมี

อ านาจในการส่ังการหรือบริหารในหน่วยงานท่ีตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในควรอยู่ในโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนงานของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นทางการ และมีสถานภาพสูงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีจะต้องเข้าไปประเมิน 
และแสดงความเห็นอย่างเป็นกลาง  

 
ความเป็นอิสระ (Independence)  

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ต้องกระท าด้วยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและตรงไปตรงมามากท่ีสุด สะท้อนภาพที่พบเห็นต่อผู้บริหารให้มากท่ีสุด ความเป็นอิสระขึ้นอยู่กับ
พื้นฐานสิทธิการเข้าถึงอย่างเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวางและการ
แทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจากัดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เป็นการก าหนดข้อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน แบ่งเป็น มาตรฐานคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติ ดังนี ้ 
๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย  
1.1 การก าหนดถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของงานตรวจ  
1.2 การก าหนดถึงความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่ียงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม  
1.3 การปฏบิัติงานด้วยความเช่ียวชาญและความระมัดระวงัรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
1.4 การสร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๒.๑ การบริหารงานการตรวจสอบภายในโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร  
๒.๒ ลักษณะงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน คือการประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุม
และการก ากับดูแล  
๒.๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมายท้ังในด้านการให้หลักประกันและการให้ค าปรึกษา  
๒.๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
๒.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล  
๒.๖ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรก าหนดระบบการติดตามผล ว่าได้มีการน า
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ  
๒.๗ การยอมรับสภาพความเส่ียง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรน าเรื่องความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแกไ้ขหารือกับผู้บริหาร  
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
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งานตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมอิสระเกี่ยวกับบริการการตรวจสอบ ประเมินผล ให้คาปรึกษา 

เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกากับดูแล ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องอยู่ภายใต้กรอบความ
ประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม อันน ามาซึ่งหลักประกันและเป็นไปตามคาดหวังว่าจะต้องมีความเช่ือถือได้ มีความเท่ียง
ธรรมและเป็นท่ีปรึกษาท่ีเป่ียมด้วยคุณภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องยึดถือและประพฤติตนให้เป็นไปตามหลัก
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี ้ 
๑ การมีจุดยืนท่ีมั่นคง (Integrity) ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันและความรับผิดชอบ  
๒ ความเท่ียงธรรม / เป็นกลาง (Objectivity)  
๓ การรักษาความลับ (Confidentiality)  
๔ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี (Competency) ในเรื่องความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในงานท่ีท า  
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ
หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องลดข้อผิดพลาด 
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บทที่ ๒ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 
การบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความมั่นใจ
และมีคุณภาพ ประกอบด้วย  
๑. การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๓. การจัดท ารายงาน (Reporting)  
๔. การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up)  
 
การวางแผนตรวจสอบ (Audit Plan)  

การวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ หน่วยรับตรวจ เวลา บุคลากร 
งบประมาณ ประกอบเนื้อหา 3 เรื่อง  
1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ แบ่งเป็น การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  

แผนการตรวจสอบ เป็นแผนงานท่ีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นล่วงหน้า เป็น เสมือนเข็มทิศ
ในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจาปี  

แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีผู้ตรวจสอบภายในท่ีได้รับมอบหมาย งานตาม
แผนการตรวจสอบ จัดท าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ  
2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ  

- ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น ท าความเข้าใจคุ้นเคยและระบบงานของหนว่ยรับตรวจ  
- ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยรบัตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
- ประเมินความเส่ียง โดยระบุปัจจัยเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง จัดล าดับความเส่ียง  
- การวางแผนการตรวจสอบน าความเส่ียงมาพิจารณาเพื่อด าเนินการ  
- การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมายให้ครอบคลุม ประเด็นการ

ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ของเขตและแนวทางปฏิบัติงาน  
3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ เพื่อ
อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ถ้าพบข้อขัดข้อง
ควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหารพิจารราอนุมัติ  

แผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ ภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้
ความเห็นชอบก่อนท่ีจะดาเนินงานการตรวจสอบ ในขั้นตอนต่อไป 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทานและรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมท้ังกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ ขั้นตอน  
๑. ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ  

หลังจากการท าแผนปฏิบัติงาน จัดท าตาราง การปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงานแต่ละ
งาน ก าหนดวันและระยะเวลาใช้ในการตรวจสอบ โดยมีข้ันตอน  

1.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและ ผู้ปฏิบัติงานให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ  

1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ตามงานหรือ
กิจกรรมท่ีตรวจสอบ  

1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างย่อให้ทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ กระดาษ
ท าการ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ  

1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบท าหน้าท่ีสร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบ ประชุมเปิดและปิด
งานตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระหว่างตรวจสอบ จัดท าตารางการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  

1.5 การเตรียมการเบ้ืองต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้งก่อน ศึกษา
แผนการด าเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลท่ีจ าเป็นใช้ในการตรวจสอบ  
๒. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

เริ่มปฏิบัติงานด้วยการประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างทีมงานและหน่วยรับตรวจ เพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องระหว่างผู้รับตรวจกับผู้ตรวจ แนะน าตัวผู้ตรวจสอบ อธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียดของขอบเขต
การตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ  

๒.๑ สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ  
๒.๓ สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด  
๒.๔ ท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน  
๒.๕ ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว้  
๒.๖ ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์  
๒.๗ ประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสรุปผลส่ิงท่ีตรวจพบ ท าความเข้าใจและช้ีแจงประเด็นท่ี

สงสัยและเป็นความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติ แจ้งก าหนดการออกรายงาน ขอบคุณหน่วยรับตรวจ 
หัวหน้าทีมตรวจสอบควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ ตารางการ

ปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้โดย
สมเหตุสมผล และถ้ามีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ต้องได้รับการอนุมติัจากหัวหน้า
ผู้ตรวจสอบภายใน  
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3. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในหน่วยรับตรวจแล้ว ควรด าเนินการดังนี ้ 

๓.๑ สอบทานกระดาษท าการ เอกสาร หลักฐานท่ีรวบรวมไว้ของผู้ตรวจสอบ  
๓.๒ รวบรวมหลักฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุป หรือข้อตรวจพบในการ

พิสูจน์ว่าส่ิงท่ีได้ตรวจพบนั้นมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งหลักฐานการตรวจสอบควรมี
คุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ความเพียงพอ ความเช่ือถือได้ ความเกี่ยวข้อง และความมีประโยชน์  

๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นขั้นสุดท้ายก่อนจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องสรุปข้อตรวจ
พบให้ครบองค์ประกอบ ช้ีให้เห็นว่าตรวจสอบพบอะไร ส่ิงท่ีตรวจพบต่างจากข้อก าหนด กฎหมาย หรือ ส่ิงท่ีควร
จะเป็นอย่างไร มีผลอย่างไร ทาไมจึงเกิดขึ้น และจะแก้ไขอย่างไร องค์ประกอบของข้อตรวจพบ ประกอบด้วย  

   ๓.๓.๑ สภาพที่เกิดจริง ได้แก่ ส่ิงท่ีผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์สอบทาน  
สอบถาม วิเคราะห์ โดยมีข้อมูลหลักฐานท่ีแน่ชัด  

   ๓.๓.๒ เกณฑ์การตรวจสอบ ได้แก่ หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ อาจก าหนดจากกฎหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานท่ีก าหนด หรือหลักปฏิบัติท่ีดี  

   ๓.๓.๓ ผลกระทบ ได้แก่ โอกาสความเส่ียงหรือผลเสียหายท่ีจะเกิดจากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิง
ปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันท่ีล่าช้า  

   ๓.๓.๔ สาเหตุ ได้แก ่สาเหตุท่ีเกิดปัญหา เช่น เกิดจากระบบการควบคุมภายในท่ีไม่ดี หรือการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  

   ๓.๓.๕ ข้อเสนอแนะ เป็นความเห็นของผู้ตรวจสอบ ควรท าในลักษณะสร้างสรรค์  
การจัดทารายงาน (Reporting)  

รายงานผลการตรวจสอบเป็นผลท่ีได้จากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ เป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ สรุปข้อบกพร่องท่ีตรวจ
พบ ประเด็น ความเส่ียงท่ีส าคัญและการควบคุม รวมท้ังเรื่องอื่นๆท่ีผู้บริหารควรทราบพร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปรับปรุง ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีดี ต้องเป็นรายงานท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน มีสาระส าคัญ 
ข้อตรวจพบเป็นเรื่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริง องค์ประกอบของรายงานต้องประกอบด้วย ความถูกต้อง (Accuracy) , 
ชัดเจน (Clarity) , กะทัดรัด , ทันกาล , สร้างสรรค์ และจูงใจ รูปแบบรายงานแบ่งเป็น 

๑. รายงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  
๒. การรายงานด้วยวาจาเป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและน าเสนอด้วยวาจา 

ประกอบรายงานแบบเป็นทางการและรายงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่ัวไปมีสาระส าคัญดังนี้  
๑. บทคัดย่อ เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอยา่งส้ัน ๆ ให้ผู้บริหารเข้าใจและส่ังการได้ ซึ่ง
ต้องกะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความครอบคลุมเนื้อหาของรายงานท้ังหมด  
๒. บทน า คือส่วนแรกของรายงานท่ีบอกให้ทราบว่า ตรวจสอบเรื่องอะไร ของหน่วยงานใด 
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีก าหนดไว้หรือในกรณีพิเศษ  
๓. วัตถุประสงค์ แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน  
๔. ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีได้ทาการตรวจสอบว่ามีมากน้อย เพียงใด  
๕. ส่ิงท่ีตรวจพบ แสดงถึงข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบท้ังในด้านดีและท่ีควรได้รับการแก้ไข 

วิธีด าเนินการแก้ไข  
๖. ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อส่ังการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ ควรมี

ลักษณะสร้างสรรค์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้  
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7. ความเห็น หากเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผู้ 

ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น  
๘. เอกสารประกอบ ควรแสดงเอกสารประกอบแนบท้ายรายงาน แต่ไม่ควรมีมากเกินไปจนท า 

ให้รายงานมาน่าสนใจการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up)  
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอรายงาน

ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว จะต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้ส่ังการหรือไม่ประการใด และหากส่ัง
การแล้วหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในท่ีผู้บริหารส่ังการหรือไม่ เพื่อให้
แน่ใจว่าข้อบกพร่องท่ีพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร แล้วรายงานผลการ
ติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ท้ังนี้ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้ส่ังการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอม
รับภาระความเส่ียงหากเกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต 
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บทที่ ๓ 
เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit Technique ) 

เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจท่ีผู้ตรวจสอบ ควรน ามาใช้ในการรวมรวม ข้อมูลหลักฐานท่ี
ดี และเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นท่ียอมรับของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบโดยท่ัวไปมีดังนี้  

๑. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูล
ท้ังหมดเพื่อน ามาตรวจสอบ ปัจจุบันนิยมใช้ 4 วิธี  

๑.๑ Random Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อมูลท้ังหมด โดยให้ แต่ละ 
หน่วยของข้อมูลมีโอกาสท่ีจะได้รับการเลือกเท่ากัน  

๑.๒ Systematic Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการก าหนดระยะหรือช่วงตอน ของ 
ตัวอย่างท่ีเลือกไว้ด้วยวิธีแบ่งไว้เท่าๆกัน  

๑.๓ วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม โดยรวมข้อมูลท่ีมีลักษณะแตกต่างกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน แล้ว 
สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง หรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน 
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มจ านวนเท่ากัน แล้วสุ่มเลือกกลุ่มท่ีแบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง  

๑.๔ Selective หรือJudgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจากการตัดสินในของผู้ 
ตรวจสอบจะพิจารณาเลือกกลุ่มใด  

๒. การตรวจนับ (Inspection) เป็นการพิสูจน์จ านวนและสภาพของส่ิงท่ีตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วน
ตามท่ีบันทึกไว้หรือไม่ สภาพของส่ิงนั้นเป็นอย่างไร มีการเก็บรักษาเป็นอย่างไร ข้อจากัดวิธีนี้ คือการตรวจนับ
มิใช่เป็นเครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป  

๓. การยืนยันยอด (Confirmation) เป็นการขอให้บุคคลท่ีไม่ใช่ผู้รับการตรวจให้การยืนยันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรงเทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ท่ีอยู่
ในการครอบครองของบุคคลอื่น การใช้วิธีนี้ผู้ตรวจสอบต้องควบคุมและตรวจทานการยืนยันยอด รวมท้ังการ
จัดส่งให้ผู้รับนั้นจะต้องท าด้วยตนเองและต้องเป็นผู้ได้รับคาตอบโดยตรง  

๔. การตรวจสอบใบส าคัญ (Vouching) เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี 
ต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ้วน มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ ข้อจ ากัด
วิธีการนี ้คือเอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจัดท าใหม่  

๕. การค านวณ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข โดยผู้ตรวจสอบภายในน าตัวเลขมาค านวณด้วย
ตัวเอง ผู้ตรวจสอบควรท าการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ายอดท่ีแสดงเป็นยอดท่ีถูกต้อง ข้อจ ากัดวิธีนี้ 
คือพิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์ท่ีมาของตัวเลขท่ีนามาค านวณ  

๖. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการ
ผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ข้อจ ากัดของวิธีนี ้คือการผ่าน
รายการไม่ได้พิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการแต่อย่างใด  

๗. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อยสัมพันธ์กับบัญชีคุม
หรือไม ่ข้อจ ากัดพิสูจน์ได้แต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น  

๘. การตรวจทานรายการผิดปกติ (Scanning) เป็นการตรวจจากรายการในสมุดบัญชีต่างๆ หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ว่ามีรายการที่ผิดปกติหรือไม่ การตรวจสอบรายการผิดปกตินี้ควรสังเกตจากรายการที่ไม่เป็นไป
ตามท่ีควรจะเป็น  

ซึ่งอาจพบข้อผิดพลาดท่ีส าคัญได้ ข้อจ ากัดของวิธีนี้ คือรายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องช้ีให้
ทราบถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องหาหลักฐานด้วยเทคนิคอื่นประกอบ  
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๙. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผู้
ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธ์กันควบคู่กัน  

๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analyzing) เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความ
เปล่ียนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามท่ีคาดหมายหรือเป็นไปตามควรหรือไม่ วิธีการคือ เปรียบเทียบข้อมูล
ของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน หรือเปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับประมาณการ  

๑๑. การสอบถาม (Inquiry) เป็นการสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่างๆ อาจท าได้ท้ัง
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรอาจใช้แบบสอบถาม และก าหนดค าตอบ
เพื่อให้ได้ค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ก็ได้ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะ
สอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงโดยไม่ท าให้ผู้รับตรวจอารมณ์เสีย ข้อจ ากัดวิธีนี้ คือค าตอบท่ีได้เป็นเพียงหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ เท่านั้น จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบอื่นประกอบ  

๑๒. การสังเกตการณ์ (Observatiuon) เป็นการเฝ้าดูการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆของผู้รับการ
ตรวจด้วยตา จะให้ข้อมูลจากัดเฉพาะในช่วงเวลาท่ีสังเกตการณ์เท่านั้น ซึ่งอาจตรง/ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานปกติ  

๑๓. การตรวจทาน (Verification) เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า ความ
สมเหตุสมผล หรือความเช่ือถือได้ โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่  

๑๔. การสืบสวน เป็นเทคนิคท่ีผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะ
เป็นผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็น
เพิ่มเติมลงไปในส่วนท่ีขาดได้  

๑๕. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้กับ
ผลงานท่ีปฏิบัติจริงว่าเกิดผลต่างหรือไม่ หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุ
ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข  

ผู้ตรวจสอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อมูลท่ีน ามาเปรียบเทียบและผ่านการประเมินผลมาแล้วนั้น
เพียงพอหรือไม ่ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใด เพื่อให้สามารถน ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้ ท้ังนี้ผู้
ตรวจสอบต้องประเมินถึงค่าความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น จากการเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกล่าว เมื่อ
เทียบกับผลท่ีได้รับ กับค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดได้ 
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บทที่ ๔ 
การตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

เทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางมีภารกิจท่ีเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ บริการด้านการศึกษา และพัฒนาในชุมชนเทศบาลต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด
สระแก้ว แบ่งส่วนราชการ เป็น  

1) ส านักปลัดเทศบาล  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
5) กองการศึกษา   
การตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการด าเนินการภายใน

ส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลท่าเกษม   โดยมีอ านาจหน้าท่ี  

- ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบัญชีของเทศบาลต าบลท่าเกษม  
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน  
๑. การวางแผนการตรวจสอบ  
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๓. การจัดทารายงานและติดตามผล  
1. การวางแผนการตรวจสอบ  
ในการวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการ  
-ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น เรียนรู้และท าความเข้าใจ ความคุ้นเคยในงานของหน่วยรับตรวจอย่างละเอียด  
-ประเมินระบบการควบคุมภายใน  
-ประเมินความเส่ียงโดยระบุปัจจัยเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียงสรุปในภาพรวมของส่วนราชการ การ

จัดล าดับความเส่ียงนามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน้อยสุด  
-วางแผนการตรวจสอบ เป็นการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี น าล าดับความเส่ียงมาพิจารณา

จัดช่วงความเส่ียง ก าหนดการเข้าตรวจในปีปัจจุบันหรือปีถัดไป ท่ีจะท าการตรวจสอบและก าหนดแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ก าหนดวัตถุประสงค์,ขอบเขตผู้รับผิดชอบ ก าหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดท้ังปี 
เมื่อดาเนินการประเมินความเส่ียง นามาจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจาปีเสร็จ
นาเสนอนายกเทศมนตรีเมืองวังน้าเย็น เพื่อขออนมุัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปี  

แผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติ มาท าการประชุมท าความเข้าใจและมอบหมายให้งาน
ตรวจสอบภายใน รับไปปฏิบัติการ ตระเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการวาง
แผนการตรวจสอบ ดังนั้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบจึงควรมีการตระเตรียมพร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติในการ
ตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจโดย  

-ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ  
-มีการวางแผนท่ีเหมาะสม ท าความเข้าใจถึงโครงสร้าง การจัดองค์กร วิธีปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

ก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีคัดเลือกข้อมูลการ
วิเคราะห์การประเมินผล ก าหนดเทคนิคใช้ในการตรวจสอบ  
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-ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อใด  
- สรุปผลการตรวจสอบ เฉพาะประเด็นท่ีตรวจสอบ พร้อมระบุรหัสกระดาษท าการท่ีใช้อ้างอิง โดยลง

ลายมือช่ือผู้ท าการตรวจสอบแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยรับตรวจ ต่อหัวหน้าตรวจสอบภายในก่อน
ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1) การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจให้ทราบถึง

วัตถุประสงค์ ขอบเขตและก าหนดวันและเวลาท่ีใช้ตรวจ  
2) คัดเลือกทีมงานท่ีจะท าการตรวจสอบ  
3) บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการตรวจสอบ  
4) จัดประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ ก ากับดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกดขึ้นระหว่าง

ตรวจสอบ โดยต้องกตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดก่อนของการตรวจสอบ 
ศึกษาแผนงานโครงการของหน่วยรับตรวจ รวมท้ังรายละเอียดข้อมูลอ้างอิงท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ  

ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๑) หัวหน้างานตรวจสอบ มอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ  
๒) คัดเลือก วิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ  
๓) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และตารางการปฏิบัติงานท่ี ก าหนดไว้  
๔) น าแผนการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขแผนการปฏิบัติงาน หัวหน้า

ตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผล 
๕) ถ้ามีการเปล่ียนแปลงของเขตการปฏิบัติงานให้ขออนุมัติหัวหน้าตรวจสอบภายใน  
๖) ประชุมปิดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปล่ียนความคิดเห็นต่อหน่วยรับตรวจ หลังจาก

การปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหน้าตรวจสอบควรต้องท าการบันทึกสภาพแวดล้อมวิธีการปฏิบัติงานและความ
เส่ียง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหน่วยรับตรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในปีถัดไป
ท่ีกลุ่มตรวจสอบภายในก าหนดไว้เป็นกระดาษทาการ  

3. การจัดท ารายงานและติดตามผล  
หลังจากเสร็จส้ินการตรวจสอบ หัวหน้าตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบท่ีได้จากการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังกระดาษท าการข้อสรุปมาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการสรุปและเตรียมประกอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  
1) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีต้องท าการรายงานเร่งด่วนให้ทัน เหตุการณ์ให้รายงาน

ด้วยวาจาต่อหัวหน้าตรวจสอบภายในรับทราบก่อนพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบทันทีท่ีตรวจพบ เพราะหาก
ปล่อยให้ล่าช้าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และกรณีปกติรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าตรวจสอบภายในตรวจทานและสรุปผลก่อนนาเสนอ
รายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร  

2) การติดตามผล ขั้นตอนการติดตามผล  
- เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้วต้องติดตามผลว่า

ผู้บริหารได้ส่ังการหรือไม่ประการใด  
- ติดตามผลท่ีหน่วยรับตรวจจะรายงานการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน  
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- ติดตามผลโดยก าหนดในแผนการตรวจสอบปีถัดไป ซึ่งจะตรวจทานพร้อมกับการตรวจสอบในปีถัดไป  
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บทสรุป 
 

คู่มือการตรวจสอบภายในนี้ มีเป้าหมายส าคัญหมายส าคัญเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการบริหารงาน เพื่อให้ก่อเกิดกระบวนการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ผลของการดาเนินงานของ
องค์กรบรรลุความวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายข้ันตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบท่ีก าหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอท่ีจะสนับสนุน
ข้อตรวจพบ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการขั้นตอนการวาง
แผนการตรวจสอบ ช่วยให้การวางแผนคลอบคลุมหน่วยรับตรวจและก าหนดแผนปฏิบัติงานการสอบการใช้
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน การ
รายงานผล การปฏิบัติงานท้ังการรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน 
การร่วมงานเป็นทีมในการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อทาการแก้ไขปรับปรุง  

ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ การนาเทคนิค การตรวจสอบประกอบกับทักษะของผู้
ตรวจสอบภายใน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง การนาเสนออย่างถูกต้อง
เท่ียงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรได้อย่างแท้จริง 

ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี   1  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.    2563 เป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ) เกตน์นิภา  ไกรจะบก  ผู้ขออนุมัติเสนอคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      (นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก) 

                                      รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม  
                                    (ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน) 

 
   (ลงช่ือ)      วิบูลสุข   ตัณจักรวรานนท์     ผู้เห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     (นายวิบูลสุข   ตัณจักรวรานนท์) 
         ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

          
            (ลงช่ือ)  วิเชียร์  สุคนธประทีป       ผู้อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

       (นายวิเชียร์  สุคนธประทีป) 
                                    นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 

 
 
 



20 
 

 

 
 

บรรณานุกรม  
 
-พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2545  
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  
-มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง  
-หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสาหรับส่วนราชการ กระดาษทาการ กรมบัญชีกลาง  
-หนังสือแนวทางปฏิบัติประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง  
-หนังสือแนวทางปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง  
-หนังสือแนวทางปฏิบัติการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง  
-หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ๑  

 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลท่าเกษม 

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ เรื่อง .................................................... 
…………………… 

หน่วยรับตรวจ .........................................................  
กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ ..................................................  
ข้อมูลทั่วไปของเรื่องที่จะตรวจสอบ  

............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
................................................................................................................................................. .........................................................
.............................................................................  
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
๑. ........................................................................................................................... .....................  
๒. ........................................................................ ........................................................................  
๓. ........................................................................................................................... .....................  
ขอบเขตของงานตรวจสอบ  

......................................................................................................................................... .................................................
..............................................................................................................................  
๑. ........................................................................................................................... ....................  
๒.................................................................................................................................................  
๓. ........................................................................................................................... ....................  
๔. ................................................................................................................................................  

 
วิธีการตรวจสอบ เอกสาร/แหล่งข้อมูล 

 
กระดาษทาการ 

 
1........................................................ 
2........................................................ 
3....................................................... 
4......................................................... 

1........................................................ 
2........................................................ 
3....................................................... 
4......................................................... 

 

 
 
(ลงชื่อ)   เกตน์นิภา  ไกรจะบก     ผูเ้สนอแผนตรวจสอบภายใน 
             (นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก) 
              รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม  
             (ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน) 

 
            (ลงชื่อ)   วิบูลสุข   ตัณจักรวรานนท์    ผูพิ้จารณาอนุมัติ 

            (นายวิบูลสุข   ตัณจักรวรานนท์) 
               ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
          

               (ลงชื่อ)  วิเชียร์  สุคนธประทีป      ผู้อนุมัติ  
              (นายวิเชียร์  สุคนธประทีป) 
           นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
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ภาคผนวก ๒ 
 

กระดาษทาการ 
เรื่อง............................................................................................................................. ................................. 
ประเด็น ....................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร  
2. เพ่ือให้ทราบว่า การดาเนินการในก าหนดสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสัญญา และคิดค่าปรับตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร  
หลักเกณฑ์  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร  
ข้อเท็จจริง  

การบริหารสัญญา เป็นการบริหารด้านควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข และข้อก าหนดในสัญญา ตามตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
ผลกระทบ  

1. เกิดผลกระทบเรื่องการรายงานของผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่เสนอไว้ กรณีงานล่าชา้กว่า
แผนการปฏิบัติงานต้องรายงานให้ชัดเจน 
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ภาคผนวก 3  

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจาวันที ่........................................................... 

หน่วยรับตรวจ ................................................................ 
เรื่องที่ตรวจ ................................................................. 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1............................................................................................................................ ...........................  
2. ................................................................................................... ..................................................  
3. .......................................................................................................................... ..........................  

ขอบเขตการตรวจสอบ  
.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .........................  
ผลการตรวจสอบ  

............................................................................................................................. ............................  
..................................................................... ............................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
....................................................  
ข้อเสนอแนะ  

๑.............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................  

๒.............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........  

๓.......................................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ........  
 
การติดตามผล  

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

  
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก) 

รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม/ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


