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นักวิชาการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง

ก

คานา
การตรวจสอบภายในเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ของฝ่ ายบริห าร ในการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ข องการ
ดาเนิ น การและระบบการควบคุมภายในองค์กร ทั้ งนี้ปัจจัยส าคัญ ที่จะทาให้ งานการตรวจสอบภายในประสบ
ความส าเร็ จ คื อ ผู้ บ ริ ห ารสามารถน าผลผลิ ต ของงานตรวจสอบภายในไปใช้ ในการ บริ ห ารงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยให้ เกิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม และความส าคั ญ แก่ อ งค์ ก ร ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ดั ง กล่ า ว
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในความรู้ใน
องค์กร ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป
ในการจัดทาคู่มือการตรวจสอบภายใน ผู้จัดทาได้รวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือตาราทางวิชาการ
และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญลักษณะงานตรวจสอบ
ภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถนาหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้
ระบบการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้างเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ต่อไป
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สารบัญ
หัวข้อ
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา การตรวจสอบภายในภาคราชการ
- ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในส่วนท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน
- ประเภทของการตรวจสอบ
- ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
- ความเป็นอิสระ
- มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
- ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
- การวางแผนตรวจสอบ
- การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การจัดทารายงานและติดตามผล
- แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
บทที่ ๓ เทคนิคการตรวจสอบ
บทที่ ๔ การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง
บทสรุป
บรรณานุกรม
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บทที่ ๑
บทนา
การตรวจสอบภายในภาคราชการ
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คาปรึกษา
อย่างมีอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้ น การตรวจสอบภายในช่วย
ให้องค์กรบรรลุดังเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
ลั กษณะงานตรวจสอบภายใน คื อ งานการให้ บ ริการข้อมูล แก่ฝ่ ายบริห าร และหลั กประกัน ของ
องค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้าน
การเงิน การบัญชีและด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบภายในของส่ ว นท้ อ งถิ่ น เริ่ม ก าหนดในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยู่
แนวคิ ด การตรวจสอบภายในมี ค วามจ าเป็ น ส าหรับ การบริห ารองค์ ก รในปั จ จุ บั น โดยถื อ เป็ น
เครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการดาเนินงานและระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงมี
ความเข้าใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่กาหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของ
ท้องถิ่น โดยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อม
ขององค์กร
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการ
ทาหน้ าที่ตรวจสอบและประเมิน ผลการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้ว ยการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อ เสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่และดาเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดาเนินงานจะ

๒

อยู่ในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบด้วย
๑. การสอบทานความเชื่อถือได้ทางด้านความถูกต้องสมบรูณ์ การสารสนเทศของข้อมูลทางด้าน
การเงิน การบัญชีและการดาเนินงาน
๒. สอบทานเพื่อให้เกิดความมั่ นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนและวิธีการปฏิบัติงานที่
องค์กรกาหนด
๓. สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสมและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
๔. ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
๕. การสอบทานการปฏิ บั ติ งานในความรับ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ าที่ แ ต่ ล ะระดั บ ว่ า ได้ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนงานขององค์กร
๖. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ขององค์กร
ประเภทของการตรวจสอบ
ลั ก ษณะของการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลทุ่ งหั ว ช้าง มี ห น่ ว ยงานทั้ งส านั ก ปลั ด
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันที่มี
วิธีการปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุม ถึงกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้
ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน การบั ญ ชี การดู แ ลการใช้ ท รั พ ยากร การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ค าสั่ ง การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่าในการจัดการบริหาร เพื่อรวบรวมเสนอผู้บริหารและเพื่ อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบ ๖ ประเภท ได้แก่
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
งานตรวจสอบภายในเป็ นลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ไม่สมควรมี
อานาจในการสั่งการหรือบริหารในหน่วยงานที่ตรวจสอบ ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงควรมีความเป็นอิสระ ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารและไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปประเมินผล
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ความเป็นอิสระ (Independence)
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ต้องกระทาด้วยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและตรงไปตรงมามากที่สุด รายงานสะท้อนภาพที่พบเห็นจริงต่อผู้บริหาร ความเป็นอิสระขึ้นอยู่กับ
พื้น ฐานสิ ท ธิก ารเข้าถึงอย่ า งเพี ย งพอ มีเสรีภ าพในการสอบถามโดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวางและการ
แทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และการจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
๑.๑ การกาหนดถึงวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจ
๑.๒ การกาหนดถึงความเป็นอิสระ การปฏิบัติห น้าที่อย่ างเที่ยงธรรม ซื่อสั ตย์สุจริตและมี
จริยธรรม
๑.๓ การปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๑.๔ การสร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๒.๑ การบริ ห ารงานการตรวจสอบภายในโดยหั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในให้ เกิ ด
ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร
๒.๒ ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและการกากับดูแล
๒.๓ การวางแผนการตรวจสอบภายใน
๒.๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและทันเวลา
๒.๖ การติดตามผลจากการรายงานผลสู่การปฏิบัติ
๒.๗ การยอมรับสภาพความเสี่ยง
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไว้เป็นหลัก
ปฏิบัติดังนี้
๑. มีจุดยืนที่มั่นคง ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ
๒. การรักษาความลับในเรื่องที่ตรวจสอบ
๓. ความเที่ยงธรรม ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๔. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ตัดสินใจหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและลดข้อผิดพลาด

๕

บทที่ ๒
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
การบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบด้วย
ความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทารายงานและติดตามผล
การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติงาน โดยกาหนดวัตถุประสงค์ หน่วยรับตรวจ เวลา บุคลากร
และงบประมาณ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ เรื่อง
๑. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ แบ่งเป็น การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และ
การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
- แผนการตรวจสอบ เป็ น แผนงานที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในจั ด ท าขึ้ น ล่ ว งหน้ า
เปรียบเสมือนเข็มทิศในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและ
แผนการตรวจสอบประจาปี
- แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายงาน
ตามแผนการตรวจสอบ จัดทาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จ
๒. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
- สารวจข้อมูลเบื้องต้น ทาความเข้าใจคุ้นเคยและระบบงานของหน่วยรับตรวจ
- ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
- ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
- การวางแผนการตรวจสอบ โดยนาความเสี่ยงมาพิจารณา
- การวางแผนการปฏิ บัติงานของผู้ ตรวจสอบภายในตามที่ ได้รับมอบหมายให้ ครอบคลุ ม
ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ของเขตและแนวทางปฏิบัติงาน
๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน
- หั วหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่ อผู้ บริห ารสูงสุ ดของส่ ว น
ราชการ เพื่ออนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด ถ้าพบข้อขัดข้องควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
- แผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดาเนินงานการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบสาระสาคัญ ๓ ขั้นตอน
๑. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากการทาแผนปฏิบัติงาน จัดทาตารางการปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงานแต่
ละงาน กาหนดวันและระยะเวลาใช้ในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๓.๑ แจ้ งหน่ ว ยรั บ ตรวจ หั ว หน้ า ผู้ ต รวจสอบภายในติ ด ต่ อ ผู้ บ ริห ารหน่ ว ยรั บ ตรวจและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถุงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบ
๓.๒ คัดเลือกทีมตรวจสอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ตาม
งานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ
๓.๓ บรรยายสรุ ป รายละเอี ย ดของงานอย่ า งย่ อ ให้ ที ม งานตรวจสอบ รายละเอี ย ดการ
ตรวจสอบ กระดาษทาการ งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
๓.๔ หัวหน้าทีมตรวจสอบทาหน้าที่สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบ ประชุม เปิด
และปิดงานตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระหว่างตรวจสอบ จัดทาตารางการปฏิบัติงาน แก้ไข
ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
๓.๕ การเตรียมการเบื้องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้ง
ก่อน ศึกษาแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหาและรายละเอียดข้อมูลที่
จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
๒. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เริ่ ม ปฏิ บั ติ งานด้ ว ยการประชุ ม เปิ ด การตรวจสอบระหว่ างที ม งานและหน่ ว ยรั บ ตรวจ โดยแจ้ ง
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ กาหนดมอบหมายงานตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตามความถนั ด
ความรู้ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมมีขั้นตอนดังนี้
๒.๑ รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
๒.๒ เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
๒.๓ ทาการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน
๒.๔ ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้
๒.๕ ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์
หัวหน้าทีมตรวจสอบควรกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เวลาให้
เป็ น ไปตามตารางการปฏิ บั ติ งาน ตามแนวทางปฏิ บั ติงานในแผนปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งสามารถแก้ ไขให้ เป็ น ไปตาม
สถานการณ์ได้โดยสมเหตุสมผล และถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบต้องได้รับการ
อนุมัติจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
ประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ทาความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่สงสัย
แลกเป็นความคิดเห็นหาข้อยุติ แจ้งกาหนดการออกรายงานและขอบคุณหน่วยรับตรวจ

๗

๓. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตรวจทานกระดาษทาการ เอกสาร
หลักฐานและสรุปข้อที่ตรวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินการปฏิบัติงาน
๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่า งๆ ที่รวบรมระหว่างตรวจสอบ
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้อง
และประโยชน์ที่จะนาไปใช้
๓.๒ การรวบรวมกระดาษทาการ
กระดาษท าการ (Working Papers) เป็ นเอกสารที่ จัดท าขึ้น ในระหว่างการ
ตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข้อมูล
จากการวิเคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบ
ประเภทของกระดาษทาการ ได้แก่
- กระดาษทาการที่จัดทาขึ้นเอง กระดาษทาการที่จัดทาโดยหน่วยรับตรวจ เช่น สาเนา
เอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน
- กระดาษท าการที่ ได้ รั บ จากบุ ค คลภายนอก เช่ น หนั งสื อ ยื น ยั น ยอดหนี้ หนั ง สื อ
ร้องเรียน
๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดทารายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ รวบรวมข้ อ เท็ จ จริง และหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ ได้ จ ากการ
ตรวจสอบสรุป หาข้อตรวจพบในด้านดีและปัญ หาข้อบกพร่อง สิ่ งที่ ตรวจพบ (Audit
Finding) ควรมี ลั ก ษณะและมี ความส าคั ญ ควรค่าแก่ การรายงาน มีห ลั ก ฐานชั ด เจน
เชื่อถือได้จากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม องค์ประกอบของข้อตรวจพบประกอบด้วย
- สภาพที่ เกิด จริง จากการประมวลผลจากการสั งเกตการณ์ สอบทานและสอบถาม
วิเคราะห์
- เกณฑ์ ก ารตรวจสอบ ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ จ ากข้ อ ก าหนดตามกฎหมาย มาตรฐานและ
แผนงาน
- ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหานั้น สาเหตุและ
ข้อมูลสาเหตุที่เกิดขึ้น
- ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสร้างสรรค์
การจัดทารายงานและติดตามผล
๑. การจัดทารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต
วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ สรุป ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอื่นที่ผู้บริหารควร
ทราบ องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันเวลา สร้างสรรค์
จูงใจ ลักษณะการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการใช้ใน
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กรณี เร่ งด่วนเพื่อให้ ทัน ต่อเหตุการณ์ หรือการรายงานด้ว ยวาจาเป็ นทางการมีรายงานโดยการเขียนประกอบ
ลักษณะของรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ควรมีสาระสาคัญดังนี้
๑.๑ บทคัดย่อ จัดทาบทคัดย่อเพื่อนาเสนอผู้บริหารอย่างสั้นๆ กะทัดรั ด ชัดเจน ได้ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด
๑.๒ บทน า คื อ ส่ ว นแรกที่ บ อกให้ ท ราบว่ า ตรวจสอบเรื่ อ งอะไรของหน่ ว ยงานใด การ
ตรวจสอบเป็นไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ
๑.๓ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการตรวจสอบ
๑.๔ ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทาการตรวจสอบ
๑.๕ สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข รวมถึงวิธีการ
แก้ไข
๑.๖ ข้อเสนอแนะ เน้นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อผู้บริห ารเพื่อสั่งการ
แก้ไข ปรับปรุงในลักษณะสร้างสรรค์และสามารถนาไปปฏิบัติได้
๑.๗ ความเห็น เป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุ
ให้ชัดเจน
๑.๘ เอกสารประกอบรายงาน
๒. การติดตามผล (Follow up)
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ ประการใด เพื่อให้ทราบข้อที่ตรวจพบ
ว่าข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณา
กาหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางกาหนดเวลาที่ใช้ติดตามตามรายงานปีก่อนในปีปัจจุบัน
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดาเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่ งการและแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

๙

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)

การวางแผน

การสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสีย่ ง
การวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจาปี

การวางแผนการปฏิบตั ิงาน

การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ

ทาการ
ระหว่างการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ

การปฏิบตั ิเมื่อเสร็ จสิ ้นงานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกระดาษทาการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทารายงาน
และติดตาม

กระดาษ

การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
- การจัดทารายงาน
- รูปแบบรายงาน

การสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น

๑๐

บทที่ ๓
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจที่ผู้ตรวจสอบควรนามาใช้ในการรวมรวมข้อมูลหลักฐาน
ที่ดแี ละเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไปมีดังนี้
๑. การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้ อมูลเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจสอบ
ปัจจุบันนิยมใช้ ๔ วิธี
๑.๑ Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจานวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด
๑.๒ Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยกาหนดเป็นช่วงที่แบ่งระยะไว้เท่าๆ กัน
มีคุณสมบัติเหมือนกันและมีการจัดเรียงลาดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๑.๓ วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เลือกใช้กลุ่มที่เหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และเลือกตัวอย่าง
ของแต่ ล ะกลุ่ ม นั้ น หรื อ เลื อ กตั ว อย่ า งของข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะคล้ ายคลึ งกั น แบ่ ง
ออกเป็ น กลุ่ ม จ านวนเท่ ากัน การกาหนดจานวนกลุ่ มรายการขึ้ นอยู่กับ ลั ก ษณะและ
ปริมาณของข้อมูลทั้งหมด
๑.๔ Selective หรื อ Judgment Sampling เป็ น การเลื อ กข้ อ มู ล จากการตั ด สิ น ใจของผู้
ตรวจสอบในการพิจารณาเลือกกลุ่ม
๒. การตรวจนับ เป็นการพิสูจน์จานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้
หรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร การเก็บรักษาเป็นอย่างไร เช่น การตรวจนับพัสดุ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจนับมิใช่
เครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป
๓. การยืนยันยอด เทคนิคนี้ ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ที่ อยู่ใน
การครอบครองของบุคคลอื่น มีข้อจากัดอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก
๔. การตรวจสอบใบสาคัญ (Vouching) เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ้วนมี
การอนุมัติรายการครบถ้วน มีข้อจากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม่สามารถแสดงถึงความมีอยู่
จริงได้
๕. การคานวณ เป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตั วเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุ ด
ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีข้อจากัดพิสูจน์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ที่มา
ของตัวเลข
๖. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
การผ่านรายการจากสมุดบันทึกขั้นต้นไปยังสมุ ดบันทึกรายการขั้นปลาย ข้อจากัดการผ่านรายการครบถ้วนไม่ได้
พิสูจน์ความถูกต้องของรายการ
๗. การตรวจสอบบั ญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจว่ายอดคงเหลือในบัญชี ย่อยสัมพันธ์กับ
บัญชีคุมหรือไม่ ข้อจากัดพิสูจน์ได้แต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น

๑๑

๘. การตรวจทานรายการผิดปกติ เป็นการตรวจจากรายการที่ผิดปกติ อาจพบข้อผิดพลาดที่สาคัญ
ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ข้อจากัดรายการผิดปกติมิใช่หลักฐานแต่
เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจาเป็นต้องใช้เทคนิคอื่นมาประกอบ
๙. การตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ข องข้ อ มู ล เป็ น การตรวจสอบรายการที่ เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น
ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กัน
๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ คาดหมาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปีปัจจุบันและข้อมูลปีก่อน
หรือเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลประมาณการ
๑๑. การสอบถาม อาจทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่าใช่
หรือไม่ใช่ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อจากัดคาตอบ
เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต้องใช้เทคนิคอื่นประกอบ
๑๒. การสั ง เกตการณ์ เป็ น การสั ง เกตให้ เห็ น ด้ ว ยตาในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการทราบอย่ า งระมั ด ระวั ง
ใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็น
ส่วนรวมจะต้องหาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรับและแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ
๑๓. การตรวจทาน (Verification) เป็ น การยื น ยั น ความจริง ความถูก ต้ อง ความแม่ น ยา ความ
สมเหตุสมผลหรือความเชื่อถือได้ โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่
๑๔. การสืบสวน เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะ
เป็นผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม
ลงไปในส่วนที่ขาดได้
๑๕. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้กับผลงานที่ปฏิบัติ
จริงว่าเกิดผลต่างหรือไม่ หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบั ติงานหรือจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุต้องวิเคราะห์ว่า
เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข
ผู้ตรวจสอบต้องตัดสินใจว่าข้อมูลที่นามาใช้เพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดประมาณการตรวจสอบ
เพียงใด เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการเพิ่มหรือลดปริมาณ
การทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับ

๑๒

บทที่ ๔
การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง เป็นหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ บริการด้านการศึกษาและพัฒนาในตาบลทุ่งหัวช้าง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน แบ่งส่วนราชการ
ได้แก่
๑. สานักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. กองสวัสดิการสังคม
การตรวจสอบภายใน มีหน่วยตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการตรวจสอบการดาเนินการภายในส่วน
ราชการและสนั บ สนุ น การปฏิบั ติงานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลทุ่งหั ว ช้าง รับผิ ดชอบงานขึ้นตรงต่อ ปล ัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง โดยมีอานาจหน้าที่
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญชี ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง
๒. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอน ได้แก่
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
ในการวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในดาเนินการดังนี้
๑.๑ สารวจข้อมูลเบื้องต้น เรียนรู้และทาความเข้าใจ ความคุ้นเคยในงานของหน่วยรับตรวจ
อย่างละเอียด
๑.๒ ประเมินระบบการควบคุมภายใน
๑.๓ ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง สรุปในภาพรวมของส่วน
ราชการ การจัดลาดับความเสี่ยงนามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน้อยสุด
๑.๔ วางแผนการตรวจสอบ เป็นการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี นาลาดับความ
เสี่ยงมาพิจารณาจัดช่วงความเสี่ยง กาหนดการเข้าตรวจในปีปัจจุบันหรือปีถัดไปที่จะทา
การตรวจสอบและกาหนดแผนการตรวจสอบประจาปี กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต
ผู้รับผิดชอบและกาหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี
เมื่อดาเนินการประเมินความเสี่ยง นามาจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจาปี แล้วนาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือน
กันยายนของทุกปี

๑๓

แผนการตรวจสอบประจาปีที่ได้รับอนุมัติ มาทาการประชุมทาความเข้าใจและมอบหมายงานให้
ผู้ตรวจสอบภายในรับไปปฏิบัติการ ตระเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการวาง
แผนการตรวจสอบ ดังนั้นหัวหน้าตรวจสอบจึงควรมีการตระเตรียมพร้อมจัดทาแผนการปฏิบัติในการตรวจสอบทุก
หน่วยงานรับตรวจโดย
- กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ
- มีการวางแผนที่เหมาะสม ทาความเข้าใจถึงโครงสร้าง การจัดองค์กร วิธีปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ กาหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและ
เพียงพอ ระบุวิธีคัดเลือกข้อมูลการวิเคราะห์การประเมินผล กาหนดเทคนิคใช้ในการ
ตรวจสอบ
- กาหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อใด
- สรุปผลการตรวจสอบ เฉพาะประเด็นที่ตรวจสอบ พร้อมระบุรหัสกระดาษทาการที่ใช้
อ้างอิง โดยลงลายมือชื่อผู้ทาการตรวจสอบแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยรับตรวจต่อ
หัวหน้าตรวจสอบภายในก่อนดาเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๑ การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารของหน่ว ยรับตรวจให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและกาหนดวันและเวลาที่ใช้ตรวจ
๒.๒ คัดเลือกทีมงานที่จะทาการตรวจสอบ
๒.๓ บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบ
๒.๔ จัดประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ กากับดูแล การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างตรวจสอบ โดยต้องตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
งวดก่ อ นของการตรวจสอบ ศึ ก ษาแผนงานโครงการของหน่ ว ยรั บ ตรวจ รวมทั้ ง
รายละเอียดข้อมูลอ้างอิงที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒.๑ หัวหน้างานตรวจสอบ มอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ
๒.๒ คัดเลือก วิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ
๒.๓ กากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และตารางการปฏิบัติงานที่
กาหนดไว้
๒.๔ นาแผนการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบั ติงาน การแก้ไขแผนการปฏิบัติงาน
หัวหน้าตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผล
๒.๕ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเขตการปฏิบัติงานให้ขออนุมัติหัวหน้าตรวจสอบภายใน
๒.๖ ประชุมปิดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อหน่วยรับ
ตรวจ

๑๔

หลังจาการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหน้าตรวจสอบควรต้องทาการบันทึกสภาพแวดล้อมวิธีการ
ปฏิบัติงานและความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหน่วยรับตรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบในปีถัดไปที่กลุ่มตรวจสอบภายในกาหนดไว้เป็นกระดาษทาการ
๓. การจัดทารายงานและติดตามผล
หลั งจากเสร็จ สิ้ น การตรวจสอบ หั วหน้ าตรวจสอบรวบรวมหลั กฐานการตรวจสอบที่ได้จากการ
ปฏิบั ติงาน รวมทั้ งกระดาษทาการข้อสรุป มาจัดเก็บเป็ นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการสรุป และเตรียมประกอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๑ การจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ในกรณี ที่ ต้ อ งท าการรายงานเร่ ง ด่ ว นให้ ทั น
เหตุการณ์ให้รายงานด้วยวาจาต่อหัวหน้าตรวจสอบภายในรับทราบก่อนพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบทันทีที่
ตรวจพบ เพราะหากปล่อยให้ล่ าช้าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรและกรณีปกติรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหั วหน้าตรวจสอบภายในตรวจทานและ
สรุปผลก่อนนาเสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
๓.๒ การติดตามผล ขั้นตอนการติดตามผล
- เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้วต้อง
ติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด
- ติดตามผลที่หน่วยรับตรวจจะรายงานการแก้ไ ขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน
- ติดตามผลโดยกาหนดในแผนการตรวจสอบปีถัดไป ซึ่งจะตรวจทานพร้อมกับการ
ตรวจสอบในปีถัดไป

๑๕

บทสรุป
คู่มือการตรวจสอบภายในนี้ มีเป้าหมายสาคัญหมายสาคัญเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตรวจสอบภายใน มีค วามเข้าใจหลั กการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิ บั ติงาน
ตรวจสอบเพื่ อให้ การปฏิบั ติ งานเป็ น ไปตามหลั กการด้ วยความมั่น ใจและมีคุ ณ ภาพ ช่ วยเพิ่ มมู ล ค่าแก่อ งค์ก ร
ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการบริหารงาน เพื่อให้ ก่อเกิดกระบวนการบริหารบ้านเมืองที่ดี ผลของการดาเนินงานของ
องค์กรบรรลุความวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กาหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อ
ตรวจพบ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการขั้นตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบ ช่วยให้การวางแผนคลอบคลุมหน่วยรับตรวจและกาหนดแผนปฏิบั ติงานการสอบการใช้ความรู้ ความ
เข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่างๆ อย่างดีและมีเทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน การรายงานผล การ
ปฏิบัติงานทั้งการรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน การร่วมงานเป็น
ทีมในการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อทาการแก้ไขปรับปรุง
ปัจจัยสาคัญของความสาเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ การนาเทคนิค การตรวจสอบประกอบกับทักษะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง การนาเสนออย่างถูกต้องเที่ยง
ธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรได้อย่างแท้จริง

๑๖

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

๑๘

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง
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วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/แหล่งข้อมูล
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๓. ..................................................
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กระดาษทาการ
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(ลงชื่อ)
ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวปิยะดา เนตรสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)

ผู้พิจารณาอนุมัติ

(นายสมสมัย ปองนาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง

๒๐

กระดาษทาการ
เรื่อง
............................................................................................................................. ....................................................
ประเด็น
.........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๕ หรือไม่อย่างไร
๒. เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การด าเนิ น การในก าหนดสั ญ ญาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก ประกั น สั ญ ญาและคิ ด ค่ าปรั บ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๗, ข้อ ๑๓๐, ข้อ ๑๓๑ หรือไม่อย่างไร
หลักเกณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ ข้อ ๑๒๗ ข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๑
ข้อเท็จจริง
การบริหารสัญญา เป็นการบริหารด้านควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ผลกระทบ
เกิดผลกระทบเรื่องการรายงานของผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่เสนอไว้ กรณีงาน
ล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานต้องรายงานให้ชัดเจน
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