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๑

คานา
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการ
และระบบการควบคุมภายในองค์กร ทั้งนี้ปัจจัยสาคัญที่จ ะทาให้งานการตรวจสอบภายในประสบความสาเร็จคือ
ผู้บริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและความสาคัญแก่องค์กร ฉะนั้นเพื่อให้เ กิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในความรู้ในองค์กร ความรู้ในหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป
ในการจัดทาคู่มือการตรวจสอบภายใน ผู้จัดทาได้รวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือตาราทางวิชาการ
และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญลักษณะงานตรวจสอบ
ภายใน กระบวนการและขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบ
ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนาหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลตาบลเวียงเทิงคงเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ต่อไป
นางสาวกานดา ไชยปัญญา
ผู้จัดทา/รวบรวม
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๒

สารบัญ

คานา
บทที่ ๑ บทนา การตรวจสอบภายในภาคราชการ
-ความเป็นมาและแนวคิด
-วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน
-ประเภทของการตรวจสอบ
-ความเป็นอิสระ มาตรฐาน
-ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
-การวางแผนตรวจสอบ
-การปฏิบัติงานตรวจสอบ
-การจัดทารายงานและติดตามผล
-แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
บทที่ ๓ เทคนิคการตรวจสอบ
บทที่ ๔ การตรวจสอบภายในของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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๓

บทที่ ๑
บทนา
การตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลเวียงเทิง
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คาปรึกษาอย่าง
มีอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์กรบรรลุดังเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ย ง
การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและหลักประกันขององค์กร
ในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในด้านการเงินการ
บัญชี และด้านการบริห ารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ดูแลการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบภายในของส่วนท้องถิ่น เริ่มกาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยู่
แนวคิด การตรวจสอบภายในมีความจาเป็นสาหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน โดยถือเป็นเครื่องมือ
ของผู้บริหารในการประเมินผลการดาเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงมีความ
เข้าใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานเป็นไป ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้ งจากหลักการสากลและตามที่กาหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น
โดยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจ และสภาพแวดล้อมองค์กร
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทา
หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อ เสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถปฏิบัติ หน้าที่และ
ดาเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดาเนินงานจะอยู่ในรูปของ
รายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม
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๔

ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบด้วย
๑. การสอบทานความเชื่อถือได้ ทางด้ านความถูกต้องสมบรูณ์ การสารสนเทศของข้อมูล ทางด้าน
การเงินการบัญชี และการดาเนินงาน
๒. สอบทานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กร
กาหนด
๓. สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสมและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
๔. ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
๕. การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายแผนงานขององค์กร
๖. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร
ประเภทของการตรวจสอบ
ลักษณะของการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเวียงเทิง มีหน่วยงานทั้งสานักปลัดเทศบาล กองคลัง
กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันที่มีวิธีการปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน เพื่อให้
มั่น ใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุ ม ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์ก ร เพื่อให้ ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการ
บริ ห ารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ทางการเงินการบัญชี การดูแลการใช้
ทรัพยากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คาสั่ง การประเมินประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า
ในการจั ดการบริ ห าร เพื่ อรวบรวมเสนอผู้ บริ ห าร เพื่อพิ จารณาปรับปรุง แก้ไ ข สามารถแยกประเภทของการ
ตรวจสอบ ๖ ประเภท
๑. การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
๒. การตรวจสอบด้านการดาเนินงาน (Performance Auditing)
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Auditing)
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Auditing)
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ จึงไม่สมควรมี
อานาจในการสั่งการหรือบริหารในหน่วยงานที่ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ดังนั้นควรมีสถานภาพในองค์กรของผู้
ตรวจสอบภายในและได้รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ บริห าร ไม่ควรเข้า ไปมีส่ ว นได้เสี ย กับหน่ ว ยงานที่จะต้องเข้าไป
ประเมินผล
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๕

ความเป็นอิสระ (Independence)
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต้องกระทาด้วยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและตรงไปตรงมามากที่สุด สะท้อนภาพที่พบเห็นต่อผู้ บริหารให้มากที่สุด ความเป็นอิสระขึ้นอยู่ กับ
พื้ น ฐานสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง อย่ า งเพี ย งพอ มี เ สรี ภ าพในการสอบถาม โดยปราศจากอุ ป สรรค การขั ด ขว างและ
การแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
มาตรฐานการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น มาตรฐานด้านคุณ สมบัติ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
๑. การกาหนดถึงวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
๒. การกาหนดถึงความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๔. การสร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. การบริ ห ารงานการตรวจสอบภายในโดยหั ว หน้าหน่ว ยตรวจสอบภายในให้ เกิดประสิ ทธิผ ล
มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
๒. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและการกากับดูแล
๓. การวางแผนการตรวจสอบภายใน
๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๕. การรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและทันกาล
๖. การติดตามผลจากการรายงานผลสู่การปฏิบัติ
๗. การยอมรับสภาพความเสี่ยง
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ ต รวจสอบภายในควรยึ ด จริ ย ธรรมไว้ เ ป็ น
หลักปฏิบัติดังนี้
๑. มีจุดยืนที่มั่นคง ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
๒. การรักษาความลับในเรื่องที่ตรวจสอบ
๓. ความเที่ยงธรรม ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๔. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน: การตรวจสอบภายใน

๖

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หัว หน้าส่ วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณ า
ตัดสินใจหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด
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บทที่ ๒
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
การบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบด้วย
ความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทารายงานและติดตามผล
การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิ บัติงาน โดยกาหนดวัตถุประสงค์
หน่วยรับตรวจ เวลา
บุคลากร งบประมาณ ประกอบเนื้อหา ๓ เรื่อง
๑. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบแบ่งเป็นการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และการวาง
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
แผนการตรวจสอบเป็นแผนงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดทาขึ้นล่วงหน้า เป็นเสมือนเข็มทิศใน
การปฏิบัติงาน โดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจาปี
แผนการปฏิบั ติงาน หมายถึง แผนการปฏิ บัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายงานตาม
แผนการตรวจสอบ จัดทาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จ
๒. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
- สารวจข้อมูลเบื้องต้น ทาความเข้าใจคุ้นเคยและระบบงานของหน่วยรับตรวจ
- ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
- ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยง
- การวางแผนการตรวจสอบนาความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อดาเนินการ
- การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายให้ครอบคลุม ประเด็นการ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน
๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของส่ ว นราชการ
เพื่ออนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ถ้าพบข้อขัดข้อง
ควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
แผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะดาเนินงานการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
เป็ น ไปตามนโ ยบาย แผนงาน ระเบี ย บปฏิ บั ติ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ประกอบสาระส าคั ญ
๓ ขั้นตอน
๑. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากการทาแผนปฏิบัติงาน จัดทาตาราง การปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงานแต่
ละงาน กาหนดวันและระยะเวลาใช้ในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ แจ้ ง หน่ ว ยรั บ ตรวจ หั ว หน้ า ผู้ ต รวจสอบภายในติ ด ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยรั บ ตรวจและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ
๑.๒ คัดเลือกทีมตรวจสอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงาน
หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ
๑.๓ บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างย่อให้ทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ
กระดาษทาการ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
๑.๔ หัวหน้าทีมตรวจสอบทาหน้าที่ สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบ ประชุม เปิด
และปิ ดงานตรวจสอบ แก้ไขปั ญหาระหว่างตรวจสอบ จัดทาตารางการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงแนวทางการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
๑.๕ การเตรียมการเบื้องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้ง
ก่อน ศึกษาแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลที่จาเป็นใช้ในการตรวจสอบ
๒. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยการประชุ ม เปิ ด การตรวจสอบระหว่ า งที ม งานและหน่ ว ยรั บ ตรวจ โดยแจ้ ง
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ กาหนดมอบหมายงานตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตามความถนัด
ความรู้ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมมีขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
๒.๒ เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
๒.๓ ทาการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน
๒.๔ ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้
๒.๕ ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์
หัวหน้าทีมตรวจสอบควรกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เวลาให้เป็นไป
ตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้
โดยสมเหตุสมผล และถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ต้องได้รับการอนุ มัติจากหัวหน้า
ผู้ตรวจสอบภายใน
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ประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ทาความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่สงสัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อยุติ แจ้งกาหนดการออกรายงานของหน่วยรับตรวจ
๓. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานให้เสร็จ
สมบูรณ์ ตรวจทานกระดาษทาการ เอกสาร หลักฐานและสรุปข้อที่ตรวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบั ติงานประเมิน
การปฏิบัติงาน
๓.๑ การรวบรวมหลั กฐาน เอกสาร ข้ อ มู ล และข้ อเท็ จ จริง ต่ า ง ๆ ที่ ร วบรวมระหว่ า ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่จะ
นาไปใช้
๓.๒ การรวบรวมกระดาษทาการ กระดาษทาการ (Working Papers) เป็นเอกสารที่จัดทา
ขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทาการ กระดาษทาการจัดทาขึ้นเอง กระดาษทาการที่
จัดทาโดยหน่วยรับตรวจ เช่น สาเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทาการที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น
หนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือร้องเรียน ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบ
๓.๓ การสรุ ป ผลการตรวจสอบ เป็ นวิธีก ารปฏิบั ติงานตรวจสอบขั้นสุ ด ท้ายก่อ นจัดท า
รายงานผลการปฏิบั ติ ง านตรวจสอบ รวบรวมข้ อ เท็ จ จริง และหลั ก ฐานต่ าง ๆ ที่ ได้ จ ากการตรวจสอบสรุ ป หา
ข้อตรวจพบในด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะมีความสาคัญควรค่าแก่
การรายงาน มีหลักฐานชัดเจนเชื่อถือได้ จากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม องค์ประกอบข้อตรวจพบประกอบด้วย
๓.๓.๑ สภาพที่เกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ์ สอบทาน สอบถามวิเคราะห์
๓.๓.๒ เกณฑ์การตรวจสอบ ใช้หลักเกณฑ์จากข้อกาหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน
๓.๓.๓ ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหานั้น สาเหตุ ข้อมูล
สาเหตุที่เกิดขึ้น
๓.๓.๔ ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสร้างสรรค์
การจัดทารายงานและติดตามผล
๑. การจั ด ท ารายงานเป็ น การรายงานผลการปฏิ บัติ ง านให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบถึ ง วั ตถุ ป ระสงค์ ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอื่ นที่ผู้บริหารควรทราบ
องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล สร้างสรรค์ จูงใจ
ลักษณะการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการใช้ในกรณี
เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือการรายงานด้วยวาจาเป็นทางการมีรายงานโดยการเขียนประกอบลักษณะของ
รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ควรมีสาระสาคัญดังนี้
๑.๑ บทคัดย่ อ จั ดทาบทคิดย่อ เพื่อนาเสนอผู้ บริห ารอย่างสั้ น ๆ กะทัดชัด ชัดเจน ได้ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด
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๑๐

๑.๒ บทนา คือส่วนแรกบอกให้ทราบว่าตรวจสอบเรื่องอะไรของหน่วยงานใด การตรวจสอบเป็นไป
ตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ
๑.๓ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการตรวจสอบ
๑.๔ ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทาการตรวจสอบ
๑.๕ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธการแก้ไข
๑.๖ ข้อเสนอแนะ เน้นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข
ปรับปรุงในลักษณะสร้างสรรค์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
๑.๗ ความเห็น เป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุให้
ชัดเจน
๑.๘ เอกสารประกอบรายงาน
๒.การติดตามผล (Follow up)
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้ บริหารได้สั่งการหรือไม่ ประการใด เพื่อให้ทราบว่าข้อที่ตรวจพบ
ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณา
กาหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางกาหนดเวลาที่ใช้ติดตามตามรายงานปีก่อนในปีปัจจุบัน
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดาเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการและแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
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แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น

การวางแผน

การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสีย่ ง
การวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจาปี

การวางแผนการปฏิบตั ิงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน

กระดาษ

ตรวจสอบ

ทาการ

ระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิเมื่อเสร็ จสิ ้น
งานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกระดาษทาการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจัดทารายงานและ
ติดตาม

การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
-

การจัดทารายงาน
รูปแบบรายงาน

บทที
การสารวจข้ อมูลเบื ้องต้
น่ 3
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บทที่ ๓
เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจที่ผู้ตรวจสอบ ควรนามาใช้ใ นการรวมรวม ข้อมูลหลักฐาน
ที่ดแี ละเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไปมีดังนี้
๑. การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจสอบปัจจุบัน
นิยมใช้ ๔ วิธี
๑.๑ Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจานวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด
๑.๒ Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยกาหนดเป็นช่วง ที่แบ่งระยะไว้เท่า ๆ กันมี
คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลาดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๑.๓ วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เลือกใช้กลุ่มที่เหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และเลือกตัวอย่างของ
แต่ละกลุ่มนั้นหรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึ งกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มจานวนเท่ากัน การกาหนด
จานวนกลุ่มรายการขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลทั้งหมด สุ่มเลือกทั้งกลุ่มมาเป็นตัว อย่างในการสุ่มเลือก
ตัวอย่าง
๑.๔ Selective Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจากการตัดสินในของผู้ตรวจสอบจะพิจารณาเลือก
กลุ่มใด
๒. การตรวจนั บ เป็ น การพิสู จน์จานวนและสภาพของสิ่ งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้ว นตามที่บันทึกไว้
หรือไม่ สภาพเป็ นอย่างไร การเก็บรั กษาเป็นอย่างไร เช่น การตรวจนับพัส ดุ แต่การตรวจนับมิใช่ เครื่องพิสูจน์
กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป
๓. การยืนยันยอด เทคนิคนี้ ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ที่ อยู่ในการ
ครอบครองของบุคคลอื่น มีข้อจากัดอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก
๔. การตรวจสอบใบสาคัญ (Vouching) เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ้วนมีการ
อนุมัติรายการครบถ้วน มีข้อจากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม่สามารถแสดงถึงความมีอยู่จริง
๕. การคานวณ เป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด ควร
มีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีข้อจากัดพิสูจน์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ที่มีของ
ตัวเลข
๖. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่าน
รายการจากสมุดบันทึกขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ข้อจากัดการผ่านรายการครบถ้วนไม่ได้พิสูจน์ความ
ถูกต้องของรายการ
๗. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อยสัมพั นธ์กับบัญชีคุม
หรือไม่ ข้อจากัดพิสูจน์ได้แต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น
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๑๓

๘. การตรวจทานรายการผิดปกติ เป็นการตรวจจากรายการที่ผิดปกติ อาจพบข้อผิดพลาดที่สาคัญทั้งนี้
ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ข้อจากัดรายการผิดปกติมิใช่หลักฐานแต่เป็น
เครื่องชี้ให้ทราบถึงความจาเป็นต้องใช้เทคนิคอื่นมาประกอบ
๙. การตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล เป็ น การตรวจสอบรายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น
ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กัน
๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึ กษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ และความเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่คาดหมาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปีปัจจุบันและข้อมูลปีก่อนหรือ
เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลประมาณการ
๑๑. การสอบถาม อาจทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่าใช่
หรือไม่ใช่ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อจากัดคาตอบเป็น
เพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต้องใช้เทคนิคอื่นประกอบ
๑๒. การสั ง เกตการณ์ เป็ น การสั ง เกตให้ เ ห็ น ด้ ว ยตาในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการทราบอย่ า งระมั ด ระวั ง
ใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็น
ส่วนรวมจะต้องหาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรับและแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ
๑๓. การตรวจทาน (Verification)
เป็ น การยื น ยั น ความจริ ง ความถู ก ต้ อ ง ความแม่ น ย า
ความสมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได้ โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่
๑๔. การสืบสวน เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่ งคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะ
เป็นผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมลง
ไปในส่วนที่ขาดได้
๑๕. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้กับผลงานที่ปฏิบัติจริงว่า
เกิดผลต่างหรือไม่ หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุ
สุดวิสัยหรือไม่เพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข
ผู้ตรวจสอบต้องตัดสินใจว่าข้อมูลที่นามาใช้เพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดประมาณการตรวจสอบ
เพียงใด เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการเพิ่มหรือลดปริมาณ
การทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับ
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บทที่ ๔
การตรวจสอบภายในของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง เป็นหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะ
บริการด้านการศึกษา และพัฒนาในตาบลเวียงเทิง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
๑. สานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. กองการศึกษา
การตรวจสอบภายใน มีหน่วยตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการตรวจสอบการดาเนินการภายในส่ว น
ราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลเวียงเทิง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง
โดยมีอานาจหน้าที่
 ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและบัญชีของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอน
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทารายงานและติดตามผล
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
ในการวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในดาเนินการ ดังนี้
-ส ารวจข้อมู ล เบื้ อ งต้น เรี ยนรู้และทาความเข้ าใจ ความคุ้นเคยในงานของหน่ ว ยรับ ตรวจอย่า ง
ละเอียด
-ประเมินระบบการควบคุมภายใน
-ประเมิ น ความเสี่ ย งโดยระบุปัจ จัย เสี่ ย ง วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งสรุปในภาพรวมของส่ ว นราชการ
การจัดลาดับความเสี่ยงนามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน้อยสุด
-วางแผนการตรวจสอบ เป็นการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี นาลาดับความเสี่ยงมา
พิจารณาจัดช่วงความเสี่ยง กาหนดการเข้าตรวจในปีปัจจุบันหรือปีถัดไป ที่จะทาการตรวจสอบและกาหนดแผนการ
ตรวจสอบประจาปี กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตผู้รับผิดชอบ กาหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี
เมื่อดาเนินการประเมินความเสี่ยง นามาจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจาปีเสร็จนาเสนอนายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปี
แผนการตรวจสอบประจาปีที่ได้รับอนุมัติ มาทาการประชุมทาความเข้าใจและมอบหมายให้งาน
ตรวจสอบภายในรับไปปฏิบัติการ ตระเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการวาง
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แผนการตรวจสอบ ดังนั้น หัวหน้าตรวจสอบจึงควรมีการตระเตรียมพร้อมจัดทาแผนการปฏิบัติในการตรวจสอบทุก
หน่วยงานรับตรวจโดย
-กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ
-มีการวางแผนที่เหมาะสม ทาความเข้าใจถึงโครงสร้างการจัดองค์กร วิธีปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ กาหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีคัดเลือกข้อมูลการ
วิเคราะห์การประเมินผล กาหนดเทคนิคใช้ในการตรวจสอบ
-กาหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อใด
- สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่ตรวจสอบ พร้อมระบุรหัสกระดาษทาการที่ใช้อ้างอิง โดย
ลงลายมือชื่อผู้ทาการตรวจสอบแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยรับตรวจ ต่อหัวหน้าตรวจสอบภายในก่อนดาเนินการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) การแจ้ งผู้ รั บ ตรวจ หั ว หน้าตรวจสอบภายในติดต่ อผู้ บริ ห ารของหน่ว ยรับตรวจให้ ท ราบถึ ง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกาหนดวันและเวลาที่ใช้ตรวจ
๒) คัดเลือกทีมงานที่จะทาการตรวจสอบ
๓) บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการตรวจสอบ
๔) จั ดประชุมเปิ ดและปิ ดงานตรวจสอบ กากับดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญ หาที่เกิ ดขึ้ น
ระหว่างตรวจสอบ โดยต้องตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดก่อนของการตรวจสอบ
ศึกษาแผนงานโครงการของหน่วยรับตรวจ รวมทั้ งรายละเอียดข้อมูลอ้างอิงที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระหว่าง
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
- หัวหน้างานตรวจสอบ มอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ
- คัดเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ
- กากับดูแลการปฏิบัติง านให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานที่กาหนด
ไว้
- นาแผนการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขแผนการปฏิบัติงาน หัวหน้า
ตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผล
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเขตการปฏิบัติงานให้ขออนุมัติหัวหน้าตรวจสอบภายใน
- ประชุมปิดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปลี่ยนความคิดเห็นต่อหน่วยรับตรวจ
หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหน้าตรวจสอบควรต้องทาการบันทึกสภาพแวดล้อมวิธีการ
ปฏิบัติงานและความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหน่วยรับตรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบในปีถัดไปที่กลุ่มตรวจสอบภายในกาหนดไว้เป็นกระดาษทาการ
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๓.การจัดทารายงานและติดตามผล
หลังจากเสร็ จสิ้นการตรวจสอบ หัวหน้าตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกระดาษทาการข้อสรุปมาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการสรุปและเตรียมประกอบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
๑)การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณี ที่ต้องทาการรายงานเร่งด่วนให้ทัน เหตุการณ์ให้
รายงานด้วยวาจาต่อหัวหน้าตรวจสอบภายในรับทราบก่อนพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบทันทีที่ตรวจพบ เพราะ
หากปล่อยให้ล่าช้าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และกรณีปกติรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าตรวจสอบภายในตรวจทานและสรุปผลก่อนนาเสนอรายงาน
การปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
๒)การติดตามผล ขั้นตอนการติดตามผล
- เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้วต้องติดตามผลว่า
ผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด
- ติดตามผลที่หน่วยรับตรวจจะรายงานการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
- ติดตามผลโดยกาหนดในแผนการตรวจสอบปีถัดไป ซึ่งจะตรวจทานพร้อมกับการตรวจสอบในปี
ถัดไป
บทสรุป
คู่มือการตรวจสอบภายในนี้ มีเป้าหมายส าคัญหมายส าคัญเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ ที่ได้รั บ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรผู้บริหารใช้ข้อมูลใน
การบริห ารงาน เพื่อให้ ก่อเกิดกระบวนการบริห ารบ้านเมื องที่ดี ผลของการดาเนินงานขององค์กรบรรลุ ความ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กาหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อตรวจพบ
ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการขั้นตอนการวางแผน การตรวจสอบ
ช่วยให้การวางแผนคลอบคลุมหน่วยรับตรวจและกาหนดแผนปฏิบัติงานการสอบการใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ
ตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน การรายงานผล การปฏิบัติงานทั้งการ
รายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน การร่วมงานเป็นทีมในการตรวจสอบ
เพื่อแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อทาการแก้ไข
ปรับปรุง
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ปัจจัยสาคัญของความสาเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ การนาเทคนิค การตรวจสอบประกอบกับทักษะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง การนาเสนออย่างถูกต้อง
เที่ยงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรได้อย่างแท้จริง
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บรรณานุกรม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง
หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสาหรับส่วนราชการ กระดาษทาการ
กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวทางปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวทางปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
กรมบัญชีกลาง
หนังสือคู่มือการตรวจสอบบัญชี Financial Audit Manual for Internal Auditors เจริญ เจษฎาวัลย์
หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ๑
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเวียงเทิง
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หน่วยรับตรวจ .........................................................
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ข้อมูลทั่วไปของเรื่องที่จะตรวจสอบ
.......................................................................................................................................... .........................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. .................................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................. ....................
๓. ............................................................................................................................. ....................
ขอบเขตของงานตรวจสอบ
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
๑. .................................................................................................................................................... .....
๒..............................................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................. ..............................
๔. ..........................................................................................................................................................
วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/แหล่งข้อมูล

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

๑.......................................................
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๒......................................................

๓. ..................................................

๓.......................................................
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กระดาษทาการ

๒๑

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกานดา ไชยปัญญา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)

ผู้พิจารณาอนุมัติ
(นายวราพล ปรารพ)
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ
(นายสิงห์ทอง หนุนนาสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเทิง
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ภาคผนวก ๒
กระดาษทาการ
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ประเด็น .........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อ ๖๕ หรือไม่อย่างไร
๒. เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการในกาหนดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสัญญา และคิดค่าปรับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อ ๑๒๗, ข้อ ๑๓๐, ข้อ ๑๓๑ หรือไม่อย่างไร
หลักเกณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๗ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ ข้อ ๑๒๗ ข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๑
ข้อเท็จจริง
การบริหารสัญญาเป็นการบริหารด้านควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกาหนดในสัญญาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ผลกระทบ
๑. เกิดผลกระทบเรื่องการรายงานของผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่เสนอไว้ กรณีงาน
ล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานต้องรายงานให้ชัดเจน
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ภาคผนวก ๓
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจาวันที่ ...........................................................
หน่วยรับตรวจ ................................................................
เรื่องที่ตรวจ .................................................................
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. ............................................................................................................................. .......................................
๒. ....................................................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................. .......................................
ขอบเขตการตรวจสอบ
............................................................................................................................. .......................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ผลการตรวจสอบ
............................................................................................................................. .........................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
๑. .............................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................. ...........
๓. .............................................................................................................................................................
การติดตามผล
............................................................................................................................. ......................................
.........................................................................................................................................................................................

(นางสาวกานดา ไชยปัญญา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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