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คํานํา
การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหาร  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินการและระบบการควบคุมภายในองคกร  ท้ังนี้ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหงานการตรวจสอบภายในประสบ
ความสําเร็จคือผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสําคัญแกองคกร  ฉะนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาวผูรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายในความรูในองคกร ความรู
ในหลักการและวิธีการตรวจสอบรวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป

ในการจัดทําคูมือการตรวจสอบภายใน  ผูจัดทําไดรวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือตําราทาง
วิชาการและเอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบภายในเพ่ือใหความรูเก่ียวกับความหมาย  ความสําคัญลักษณะงาน
ตรวจสอบภายใน  กระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบให
ผูตรวจสอบภายในสามารถนําหลักการปฏิบัติงานไปใชในการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ
สงเสริมใหระบบการตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเขมแข็งเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบตอไป

นางสาวพิมพปวีณ   คําศรีพล
ผูจัดทํา/รวบรวม
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สารบัญ
คํานํา ๒
บทท่ี ๑ บทนํา  การตรวจสอบภายในภาคราชการ ๔

- ความเปนมาและแนวคิด ๔
- วัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบภายใน ๔
- ประเภทของการตรวจสอบ ๕
- ความเปนอิสระ  มาตรฐาน ๖
- ประโยชนคาดวาจะไดรับ ๗

บทท่ี ๒ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ๘
- การวางแผนตรวจสอบ ๘
- การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๙
- การจัดทํารายงานและติดตามผล ๑๐
- แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๑๑

บทท่ี ๓ เทคนิคการตรวจสอบ ๑๒
บทท่ี ๔ การตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ๑๔

บทสรุป ๑๗
บรรณานุกรม ๑๙

ภาคผนวก ๒๐
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บทท่ี ๑
บทนํา

การตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและ
เปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหดีข้ึน และจะชวยให
หนวยงานของรัฐบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ

ลักษณะงานตรวจสอบภายใน  คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสามารถประเมินและชวย
สนับสนุนใหมีการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของหนวยงานของรัฐ
โดยใชวิธีการท่ีเปนระบบ  หลักเกณฑ  และอาศัยความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ  ท้ังนี้  การตรวจสอบภายในจะ
มีความนาเชื่อถือและเพ่ิมคุณคา เม่ือผูตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผลของผู
ตรวจสอบภายในไดกอใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยางลึกซึ้ง  รวมท้ังไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตดวย

ความเปนมาของการตรวจสอบภายในสวนทองถิ่น

ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน
๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

แนวคิด การตรวจสอบภายในมีความจําเปนสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบัน  โดยถือเปนเครื่องมือ
ของผูบริหารในการประเมินผลการดําเนินงาน  และระบบการควบคุมภายใน  ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจึงมีความ
เขาใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน  ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับท้ังจากหลักการสากลและตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของของ
ทองถ่ินโดยใหผูปฏิบัติงานสามารถเลือกใช เทคนิคแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับภารกิจ  และ
สภาพแวดลอมองคกร

วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน  คือ  การปฏิบัติงานโดยอิสระ  ปราศจากการแทรกแซงในการทํา
หนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร  ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
วิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา  ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกร
สามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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เขตของการตรวจสอบภายในประกอบดวย
๑. การสอบทานความเชื่อถือได  ทางดานความถูกตองสมบูรณ  การสารสนเทศของขอมูลทางดาน

การเงินการบัญชี  และการดําเนินงาน
๒. สอบทานเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบท่ีใชเปนไปตามนโยบาย  แผนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีองคกร

กําหนด
๓. สอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสมและความมีอยูจริงของทรัพยสิน
๔. ประเมินการใชทรัพยากรและงบประมาณอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
๕. การสอบทานการปฏิบัติงาน  ในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีแตละระดับวาไดผลตามวัตถุประสงค

และเปาหมายแผนงานขององคกร
๖. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองคกร

ประเภทของการตรวจสอบ

ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีหนวยงานจํานวน ๓ สํานัก/กอง
ไดแก สํานักปลัด อบต.  กองคลัง  กองชาง ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันท่ีมีวิธีการปฏิบัติงานไมเหมือนกัน
เพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร  เพ่ือใหทราบถึงจุดออน  จุดแข็งของ
การบริหารงาน  ระบบการควบคุมภายใน  ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี  การดูแลการใช
ทรัยพากร  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ  คําสั่ง  การประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความประหยัด
ความคุมคาในการจัดการบริหาร  เพ่ือรวบรวมเสนอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข สามารถแยกประเภท
ของการตรวจสอบ ๖ ประเภท

๑. การตรวจสอบดานการเงิน  (Financial  Auditing)
๒. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน  (Performance  Auditing)
๓. การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing)
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด  (Compliance  Auditing)
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  Auditing)
๖. การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing)

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน  มีการปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจสอบ  จึงไมสมควรมี
อํานาจในการสั่งการหรือบริหารในหนวยงานท่ีตรวจสอบมีความเปนอิสระ  ดังนั้นสถานภาพในองคกรของผู
ตรวจสอบภายในและไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร  ไมควรเขาไปมีสวนไดเสียกับหนวยงานท่ีจะตองเขาไป
ประเมินผล
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ความเปนอิสระ  (Independence)

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ตองกระทําดวยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยโมตกอยูภายใต
อิทธิพลของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล  การใหขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเปนไปดวย
ความถูกตองและตรงไปตรงมามากท่ีสุด  สะทอนภาพท่ีพบเห็นตอผูบริหารใหมากท่ีสุด  ความเปนอิสระข้ึนอยูกับ
พ้ืนฐานสิทธิการเขาถึงอยางเพียงพอ  มีเสรีภาพในการสอบถาม  โดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวางและการ
แทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมวาทางตรงหรือทางออม  การจํากัดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ แบงเปนมาตรฐานดานคุณสมบัติ  และ
มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานดานคุณสมบัติ  ประกอบดวย

๑. การกําหนดถึงวัตถุประสงค  อํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
๒. การกําหนดถึงความเปนอิสระ  การปฏิบัติหนาท่ีอยางเท่ียงธรรม  ซื่อสัตยสุจริต  มีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติงานดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
๔. การสรางหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. การบริหารงานการตรวจสอบภายในโดยหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใหเกิดประสิทธิผลมี
ประสิทธิภาพ  ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกองคกร

๒. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปตาม
เปาหมายโดยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและการกํากับดูแล

๓. การวางแผนการการปฏิบัติงาน
๔. การปฏิบัติงาน
๕. การรายงานผลการตรวจสอบ
๖. การติดตามผล
๗. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน

ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไวเปนหลักปฏิบัติ
ดังนี้

๑. มีจุดยืนท่ีม่ันคง  ซื่อสัตย  ขยันหม่ันเพียร  มีความรับผิดชอบ
๒. การรักษาความลับในเรื่องท่ีตรวจสอบ
๓. ความเท่ียงธรรม  ไมเขาไปมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงาน
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๔. ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

หัวหนาสวนราชการไดทราบถึงการปฏิบัติงาน  ปญหา  อุปสรรคเพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสินใจ
หนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  การใชทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การปฏิบัติงาน  เปนไปตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ  ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตอง  ลดขอผิดพลาด
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บทท่ี ๒
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal  Audit  Process)

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความ
ม่ันใจและมีคุณภาพ  ประกอบดวย

๑. การวางแผนการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล

การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนไวลวงหนากอนลงมือปฏิบัติงาน  โดยกําหนดวัตถุประสงค  หนวยรับตรวจ เรื่องท่ี

ตรวจสอบขอบเขตการตรวจสอบ  ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ บุคลากร  งบประมาณ  ประกอบเนื้อหา ๓
เรื่อง

๑. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ แบงเปน การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan)  และการ
วางแผนการปฏิบัติงาน  (Engagement  Plan)

แผนการตรวจสอบ เปนแผนงานท่ีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนลวงหนาเปนเสมือนเข็มทิศใน
การปฏิบัติงาน  โดยแบงแยกเปนแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําป

แผนการปฏิบัติงาน  หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายงานตาม
แผนการตรวจสอบจัดทําไวลวงหนาเพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ

๒. ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ
- สํารวจขอมูลเบื้องตน  ทําความเขาใจคุนเคยและระบบงานของหนวยรับตรวจ
- ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- ประเมินความเสี่ยง  โดยระบุปจจัยเสี่ยง  วิเคราะหความเสี่ยง  จัดลําดับความเสี่ยง
- การวางแผนการตรวจสอบนําความเสี่ยงมาพิจารณาเพ่ือดําเนินการ
- การวางแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมายใหครอบคลุมประเด็นการ

ตรวจสอบ  วัตถุประสงค  ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน
๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบตอผูบริหารสูงสุดของสวนราชการเพ่ืออนุมัติ

ภายในเดือนกันยายนของทุกป  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  ถาพบขอขัดของควร
ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ

แผนการปฏิบัติงาน  ผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในให
ความเห็นชอบกอนท่ีจะดําเนินงานการตรวจสอบในข้ันตอนตอไป
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ

กระบวนการตรวจสอบ  สอบทาน  รวบรวมหลักฐาน  เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานวา
เปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบปฏิบัติ  กฎหมายท่ีเก่ียวของ  ซึ่งประกอบสาระสําคัญ ๓ ข้ันตอน

๑. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลักจากการทําแผนปฏิบัติงาน  จัดทําตาราง  การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบภายใน

รายละเอียดของงานแตละงาน  กําหนดวันและระยะเวลาใชในการตรวจสอบ  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้

๑.๑ แจงหนวยรับตรวจ  หัวหนาผูตรวจสอบภายในติดตอผูบริหารหนวยรับตรวจและผูปฏิบัติงานให
ทราบถึงวัตถุประสงค  ขอบเขต  และระยะเวลาในการตรวจสอบ

๑.๒ สรุปรายละเอียดของงานอยางยอ  รายละเอียดการตรวจสอบ  กระดาษทําการ
๑.๓. หนวยตรวจสอบทําหนาท่ีสรางสัมพันธกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ ประชุมเปดและปดงาน

ตรวจสอบ  แกไขปญหาระหวางตรวจสอบ  จัดทําตารางการปฏิบัติงาน  แกไขปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง

๑.๔. การเตรียมการเบื้องตน  สอบทานรายงานตรวจสอบหนวยรับตรวจในการตรวจสอบครั้งกอน
ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน  โครงการ  ปญหา  และรายละเอียดขอมูลท่ีจําเปนใชในการตรวจสอบ

๒. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เริ่มปฏิบัติงานดวยการประชุมเปดการตรวจสอบระหวางหนวยตรวจสอบและหนวยรับตรวจ  โดยแจง

วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ วิธีการตรวจ  และระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ การคัดเลือก
วิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมมีข้ันตอน  ดังนี้

๒.๑ รวมรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
๒.๒. เขาสังเกตการณปฏิบัติงาน  เพ่ือหาขอสรุปการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด
๒.๓. ทําการตรวจสอบ  สอบทาน ทดสอบรายการ  รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน
๒.๔. ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว
๒.๕. ตรวจสอบเชิงวิเคราะห

หนวยตรวจสอบควรกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ  เวลาใหเปนไปตาม
ตารางการปฏิบัติงาน  ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถแกไขใหเปนไปตามสานการณไดโดย
สมเหตุสมผล  และถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  ตองไดรับการอนุมัติจากปลัด
องคการบริหารสวนตําบล

ประชุมปดการตรวจสอบ  เปนข้ันตอนสรุปผลสิ่งท่ีตรวจพบ  ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นท่ีสงสัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอยุติ  แจงกําหนดการออกรายงาน ขอบคุณหนวยรับตรวจ

๓. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หนวยตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณ
ตรวจทานกระดาษทําการ  เอกสาร  หลักฐานและสรุปขอท่ีตรวจพบ รางรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินการ
ปฏิบัติงาน
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๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน  เอกสาร  ขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีรวบรวมระหวางตรวจสอบคุณสมบัติ
ของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ  ความเชื่อถือได  ความเก่ียวของ  และประโยชนท่ีจะนําไปใช

๓.๒. การรวบรวมกระดาษทําการ การะดาษทําการ (Working  Papers)  เปนเอกสารท่ีจัดทําข้ึนใน
ระหวางการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน  วิธีการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจ  ขอมูลจากการ
วิเคราะหและผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทําการ  กระดาษทําการจัดทําข้ึนเอง  กระดาษทํา
การท่ีจัดทําโดยหนวยรับตรวจ  เชน  สําเนาเอกสาร  แผนผังการปฏิบัติงาน  กระดาษทําการท่ีไดรับจาก
บุคคลภายนอก  เชน  หนังสือยืนยันยอดหนี้  หนังสือรองเรียน  ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบ

๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ  เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  รวมรวมขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ท่ีไดจากการตรวจสอบสรุปหาขอตรวจพบในดานดี
และปญหาขอบกพรอง  สิ่งท่ีตรวจพบ  (Audit  Finding)  ควรมีลักษณะมีความสําคัญควรคาแกการรายงาน  มี
หลักฐานชัดเจนเชื่อถือได  จากการวิเคราะหอยางเท่ียงธรรม  องคประกอบขอตรวจพบประกอบดวย

๓.๓.๑ สภาพท่ีเกิดจริง  จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ  สอบทาน  สอบถามวิเคราะห
๓.๓.๒ เกณฑการตรวจสอบ  ใชหลักเกณฑจากขอกําหนดตามกฎหมาย  มาตรฐาน  แผนงาน
๓.๓.๓ ผลกระทบ  โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปญหานั้น  สาเหตุ  ขอมูล

สาเหตุท่ีเกิดข้ึน

๓.๓.๔ ขอเสนอแนะ  เปนขอมูลท่ีผูตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสรางสรรค

การจัดทํารายงานและติดตามผล
๑. การจดัทํารายงานเป็นการรายงานผลการปฏบิตังิานใหผู้บ้รหิารทราบถงึวตัถุประสงคข์อบเขต

วธิปีฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ  สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ  ความเสี่ยงการควบคุม  เรื่องอ่ืนท่ีผูบริหารควร
ทราบองคประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองคประกอบ  ถูกตอง  ชัดเจน  กะทัดรัด  ทันกาล  สรางสรรค
จูงใจ  ลักษณะการรายงานเปนลายลักษณอักษร  เม่ือปฏิบัติงานเสร็จ  รายงานดวยวาจาอยางไมเปนทางการใชใน
กรณีเรงดวน  เพ่ือใหทันตอเหตุการณหรือการรายงานดวยวาจาเปนทางการมีรายงานโดยการเขียนประกอบ
ลักษณะของรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร  ควรมีสาระสําคัญดังนี้

๑.๑ บทคัดยอ  จัดทําบทคัดยอเพ่ือนําเสนอผูบริหารอยางสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน  ไดใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานท้ังหมด

๑.๒. บทนํา  คือสวนแรกบอกใหทราบวาตรวจสอบเรื่องอะไรของหนวยงานใด  การตรวจสอบ
เปนไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ

๑.๓ วัตถุประสงค  เปาหมายการตรวจสอบ
๑.๔ ขอบเขต  แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทําการตรวจสอบ
๑.๕ สิ่งท่ีตรวจพบ  ขอเท็จจริงท่ีตรวจพบท้ังในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข  วิธีการแกไข
๑.๖ ขอเสนอแนะ  เนนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารเพ่ือสั่งการแกไขปรับปรุง

ในลักษณะสรางสรรค  และสามารถนําไปปฏิบัติได
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๑.๗ ความเห็น  เปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง  หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ  ควรระบุใหชัดเจน
๑.๘ เอกสารประกอบรายงาน
๒. การติดตามผล (Follow  up)
ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด  เพ่ือใหทราบวาขอท่ีตรวจพบ

ขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แนวทางการติดตามผล  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการ
และเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล  ตารางกําหนดเวลาท่ีใชติดตามตามรายงานปกอนในปปจจุบันควรมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  การติดตามผลและเวลาในการดําเนินงานของผูท่ีเก่ียวของตอการสั่งการและแกไขปรับปรุง
ขอบกพรอง  อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal  Audit  Process)

การวางแผน

-
แผนการตรวจสอบระยะยาว

-แผนการตรวจสอบประจําป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

-การรวบรวมหลักฐาน
-การรวบรวมกระดาษทําการ
-การสรุปผลการตรวจสอบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การจัดทํารายงาน
และติดตาม

-การจัดทํารายงาน
-รูปแบบรายงาน

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การประเมินความเสีย่ง

การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการปฏิบัติงาน

กอนเริ่มปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัตเิมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ

การรายงานผลการปฏิบตัิงาน

การสํารวจขอมูลเบื้องตน

การสํารวจขอมูลเบื้องตน

กระดาษทําการ



คูมือการปฏิบัติงาน:การตรวจสอบภายใน หนา ๑๒

บทท่ี ๓
เทคนิคการตรวจสอบ  (Audit  Technique)

เทคนิคการตรวจสอบ  หมายถึง  วิธีการตรวจท่ีผูตรวจสอบ  ควรนํามาใชในการรวบรวม  ขอมูลหลักฐาน
ท่ีดีและเสียคาใชจายนอย  เปนท่ียอมรับของผูตรวจสอบภายใน  เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบโดยท่ัวไปมีดังนี้

๑. การสุมตัวอยาง  เปนการเลือกขอมูลเพียงบางสวน  เพ่ือใชเปนตัวแทนของขอมูลมาตรวจสอบ
ปจจุบันนิยมใช ๔ วิธี

๑.๑ Random  Sampling โดยการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลท้ังหมด
๑.๒ Systematic  Sampling การเลือกตัวอยางโดยกําหนดเปนชวง  ท่ีแบงระยะไวเทาๆ

กันค ุณมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวน
๑.๓ วธิีแบงขอมูลออกเปนกลุม  เลือกใชกลุมท่ีเหมือนกันไวในกลุมเดียวกัน  และเลือก

ตัวอยางของแตละกลุมนั้นหรือเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกัน  แบงออกเปนกลุมจํานวน
เทากัน การกําหนดจํานวนกลุมรายการข้ึนอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลท้ังหมด  สุมเลือกท้ังกลุมมาเปน
ตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยาง

๑.๔ Selective  Sampling หรือ Judgemen Sampling เปนการเลือกขอมูลจากการ
ตัดสินใจของผูตรวจสอบจะพิจารณาเลือกกลุมใด

๒.การตรวจนับเปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของสิ่งท่ีตรวจนับวามีอยูครบถวนตามท่ีบันทึก
ไวหรือไมสภาพเปนอยางไร การเก็บรักษาเปนอยางไร  เชน  การตรวจนับพัสดุ  แตการตรวจนับมิใชเครื่องพิสูจน
กรรมสิทธิ์ของสินทรัพยเสมอไป

๓.การยืนยันยอด เทคนิคนี้สวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพยท่ีอยูใน
การครอบครองของบุคคลอ่ืน  มีขอจํากัดอาจไมไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอก

๔.การตรวจสอบใบสําคัญ  (Vouching)  เอกสารตองเปนเอกสารจริง  การบันทึกรายการ
ครบถวนมีการอนุมัติรายการครบถวน มีขอจํากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไมสามารถแสดงถึง
ความมีอยูจริง

๕.การคํานวณ  เปนเครื่องมือพิสูจนความถูกตองของตัวเลข  ซึง่ถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือ
ไดมากท่ีสุดควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือใหแนใจวาถูกตอง  มีขอจํากัดพิสูจนไดเฉพาะผลลัพธ  แตไม
สามารถพิสูจนท่ีมาของตัวเลข

๖.การตรวจสอบการผานรายการ (Posting)  เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ
การผานรายการจากสมุดบันทึกข้ันตนไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย  ขอจํากัดการผานรายการครบถวนไมได
พิสูจนความถูกตองของรายการ

๗.การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน  เปนการตรวจวายอดคงเหลือในบัญชียอยสัมพันธกับ
บัญชีคุมหรือไม  ขอจํากัดพิสูจนไดแตเพียงความถูกตอง  ควรใชรวมกับเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน

๘.การตรวจทานรายการผิดปกติ  เปนการตรวจจากรายการท่ีผิดปกติ  อาจพบขอผิดพลาดท่ี
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สําคัญท้ังนี้ตองอาศัยความรู  ความชํานาญ และประสบการณของผูตรวจสอบ  ขอจํากัดรายการผิดปกติมิใช
หลักฐานแตเปนเครื่องชี้ใหทราบถึงความจําเปนตองใชเทคนิคอ่ืนมาประกอบ

๙.การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล  เปนการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวของสัมพันธกันผู
ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธกันควบคูกัน

๑๐.การวิเคราะหเปรียบเทียบ  เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ และความ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลตาง ๆ วาเปนไปตามท่ีคาดหมาย การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลปปจจุบันและ
ขอมูลปกอนหรือเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลประมาณการ

๑๑.การสอบถาม  อาจทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา  โดยใชแบบสอบถาม  โดยให
ตอบวาใชหรือไมใช  การสอบถามดวยวาจาตองอาศัยศิลปะอยางมากในการท่ีจะสอบถามใหไดขอเท็จจริง
ขอจํากัดคําตอบเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ  จะตองใชเทคนิคอ่ืนประกอบ

๑๒.การสังเกตการณ  เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งท่ีตองการทราบอยางระมัดระวังใช
วิจารณญาณพิจารณาสิ่งท่ีเห็น และบันทึกเหตุการณตาง ๆ ไว  ถาจะใหความเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบนั้นเปน
สวนรวมจะตองหาหลักฐานอ่ืนมายืนยัน  เพ่ือใหหนวยรับตรวจยอมรับและแกไขตามขอสังเกตของผูตรวจสอบ

๑๓.การตรวจทาน (Verification)  เปนการยืนยันความจริง  ความถูกตอง  ความแมนยําความ
สมเหตุสมผล  หรือความเชื่อถือได โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู

๑๔.การสืบสวน  เปนเทคนิคท่ีผูตรวจสอบไมสามารถคนหาขอเท็จจริง  ซึ่งคาดวาจะมีอยูหรือ
ควรจะเปนผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน  สามารถอนุมัติหรือใหความเห็น
เพ่ิมเติมลงไปในสวนท่ีขาดได

๑๕.การประเมินผล  เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวกับผลงานท่ี
ปฏิบัติจริงวาเกิดผลตางหรือไม  หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอ่ืน เม่ือทราบสาเหตุตอง
วิเคราะหวาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไมเพ่ือเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข

ผูตรวจสอบตองตัดสินใจวาขอมูลท่ีนํามาใชเพียงพอหรือไม  ควรเพ่ิมหรือลดประมาณการตรวจสอบ
เพียงใด  เพ่ือนํามาใชวิเคราะหประเมินผลได  ท้ังนี้ควรประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน  จากการเพ่ิมหรือลด
ปริมาณการทดสอบรายการเม่ือเทียบกับผลท่ีไดรับ
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บทท่ี ๔
การตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนหนวยงานบริหารสวนทองถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะ บริการดานการศึกษา  และพัฒนาในตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  แบงสวนราชการ
ดังนี้

๑. สํานักปลัด อบต.
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
การตรวจสอบภายใน  มีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินการภายใน

สวนราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยมีอํานาจหนาท่ี

๑. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงินและบัญชีขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา

๒.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย
ข้ันตอนการปฏิบัติ ๓ ข้ันตอน

๒.๑ การวางแผนการตรวจสอบ
๒.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒.๓ การจัดทํารายงานและติดตามผล

๑. .การวางแผนการตรวจสอบ
ในการวางแผนการตรวจสอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูตรวจสอบภายในดําเนินการ  ดังนี้
- สํารวจขอมูลเบื้องตน  เรียนรูและทําความเขาใจ  ความคุนเคยในงานของหนวยรับตรวจอยาง

ละเอียด
- ประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปจจัยเสี่ยง  วิเคราะหความเสี่ยงสรุปในภาพรวมของสวนราชการ

การจ ัดลําดับความเสี่ยงนํามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหานอยสุด
- วางแผนการตรวจสอบ  เปนการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ป  นําลําดับความเสี่ยงมา

พิจารณาจัดชวงความเสี่ยง กําหนดการเขาตรวจในปปจจุบันหรือปถัดไป  ท่ีจะทําการตรวจสอบและกําหนด
แผนการตรวจสอบประจําป  กําหนดวัตถุประสงค  ขอบเขตผูรับผิดชอบ  กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงาน
ตลอดท้ังป

เม่ือดําเนินการประเมินความเสี่ยง  นํามาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเสร็จนําเสนอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายเดือนกันยายนของทุกป
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แผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติ มาทําการตระเตรียมความพรอมในการตรวจสอบเปน
องคประกอบท่ีสําคัญของการวางแผนการตรวจสอบ  ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในจึงควรมีการตระเตรียมความ
พรอมจัดทําแผนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบทุกหนวยรับตรวจโดย

- กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบ
- มีการวางแผนท่ีเหมาะสม  ทําความเขาใจถึงโครงสรางการจัดองคกร  วิธีปฏิบัติงานของหนวย

รับตรวจ  กําหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีคัดเลือกขอมูล
การวิเคราะหการประเมินผล  กําหนดเทคนิคใชในการตรวจสอบ

- กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด  ระยะเวลาการตรวจสอบ  ตรวจสอบเม่ือใด
- สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นท่ีตรวจสอบ  พรอมระบุรหัสกระดาษทําการท่ีใชอางอิง

โดยลงลายมือชื่อผูทําการตรวจสอบแผนการปฏิบัติของแตละหนวยรับตรวจ กอนดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้

๑. การแจงหน่วยรับตรวจ  หัวหนาตรวจสอบภายในติดตอผูบริหารของหนวยรับตรวจใหทราบ
ถึงว ัตถุประสงค  ขอบเขต วิธีการตรวจ กําหนดวันและเวลาท่ีใชตรวจ

๒. บรรยายสรุป  เรื่อง  วัตถุประสงค  และระยะเวลาในการตรวจสอบ
๓. จดัประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ กํากบัดแูล

ระหว่างตรวจสอบ  โดยตองตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดกอนของการ
ตรวจสอบศึกษาแผนงานโครงการของหนวยรับตรวจ  รวมท้ังรายละเอียดขอมูลอางอิงท่ีจําเปนตองใชในการ
ตรวจสอบ

ระหวางปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ค ัดเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ
- กํากับดูแลแลปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว
- นําแผนการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  การแกไขแผนการปฏิบัติงานตอ้ง

ประเมนิความสมเหตุสมผล
- ถ ามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการปฏิบัติงานใหขออนุมัติหัวหนาตรวจสอบภายใน
- ประชุมปดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปลี่ยนความคิดเห็นตอหนวยรับตรวจ

หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ผูต้รวจตรวจสอบควรตองทําการบันทึกสภาพแวดลอม
วิธีการปฏิบัติงานความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหนวยรับตรวจเพ่ือใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการตรวจสอบในปถัดไปท่ีกลุมตรวจสอบภายในกําหนดไวเปนกระดาษทําการ
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๓.การจัดทํารายงานและติดตามผล
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบท่ีไดจากการปฏิบัติงาน

รวมท้ังกระดาษทําการขอสรุปมาจัดเก็บเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการสรุปและเตรียมประกอบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
๑.การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  ในกรณีท่ีตองทําการรายงานเรงดวนใหทันเหตุการณใหรายงาน

ดวยวาจาตอหัวหนาตรวจสอบภายใหร้ับทราบกอนพิจารณาเสนอใหผูบริหารทราบทันทีท่ีตรวจพบ  เพราะหาก
ปลอยใหลาชาอาจจะมีความเสียหายมากข้ึน  หรือการรายงานเปนวาจาพรอมเสนอรายงานเปนลายลักษณอักษร
และกรณีปกติรายงานเปนลายลักษณอักษรเสนอหัวหนาตรวจสอบภายในตรวจทานและสรุปผลกอนนําเสนอ
รายงานการปฏิบัติงานตอผูบริหาร

๒.การติดตามผล  ข้ันตอนการติดตามผล
-เม่ือผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลวตองติดตามผลวาผูบริหาร

ไดสั่งการหรือไมประการใด
-ติดตามผลท่ีหนวยรับตรวจจะรายงานการแกไขการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน
-ติดตามผลโดยกําหนดในแผนการตรวจสอบปถัดไป  ซึ่งจะตรวจทานพรอมกับการตรวจสอบในปถัดไป
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บทสรุป

คูมือการตรวจสอบภายในนี้  มีเปาหมายสําคัญเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาท่ีตรวจสอบภายใน มีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความม่ันใจและมีคุณภาพ  ชวยเพ่ิมมูลคาแกองคกร ให้ผูบริหารใชขอมูลใน
การบริหารงาน  เพ่ือใหกอเกิดกระบวนการบริหารบานเมืองท่ีดี  ผลของการดําเนินงานขององคกรบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยข้ันตอนหลายข้ันตอน  ซึ่งผูตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ  เพ่ือใหการตรวจสอบ
เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด  สามารถรวบรวมหลักฐานอยางเพียงพอท่ีจะสนับสนุน
ขอตรวจพบใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือรายงานผลปฏิบัติงาน  รวมถึงการข้ันตอนการวาง
แผนการตรวจสอบชวยใหการวางแผนคลอบคลุมหนวยรับตรวจและกําหนดแผนปฏิบัติงานการสอบการใชความรู
ความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตาง ๆ อยางดีและมีเทคนิคการนําเสนอ  การเขียนรายงาน  การรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังการรายงานดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร  เทคนิคการนําเสนอ  การเขียนรายงาน  การ
รวมงานเปนทีมในการตรวจสอบเพ่ือแกไขปญหาตรงประเด็นและสามารถแนะเพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหาร
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือทําการแกไขปรับปรุง

ปจจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของผูตรวจสอบภายใน  วัดจากการยอมรับขอเสนอแนะใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาศัยความรูความสามารถ  การนําเทคนิค  การตรวจสอบประกอบกับทักษะของผู
ตรวจสอบภายใน  การสรางมนุษยสัมพันธ  การรวบรวมขอมูล  หลักฐาน  ขอเท็จจริง  การนําเสนออยางถูกตอง
เท่ียงธรรมเปนอิสระ  อันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกองคกรไดอยางแทจริง

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นตน้ไป

(นางสาวพมิพป์วณ์ี    คาํศรพีล)
นกัวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิตักิาร
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ความเหน็ของปลดั อบต.
..............................................................................................................................................................

ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหลุบเลา

(นายโสวฒัน์   ลาวลัย)์
นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหลุบเลา
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๑.พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงั พ.ศ.๒๕๖๑

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.
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๕.มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ กรมบัญชีกลาง
๖.หนังสือคูมือการตรวจสอบภายในสําหรับสวนราชการ  กระดาษทําการ กรมบัญชีกลาง
๗.หนังสือแนวทางปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง
๘.หนังสือแนวทางปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง
๙.หนังสือแนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง
๑๐.หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ๑
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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(  ............................................ )

นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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