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บทน า 
 

  คู่มอืการตรวจสอบภายในนี้จดัท าเป็นแนวทาง  (Guideline) ในการศกึษาท าความเขา้ใจ
เกี่ยวกบังานตรวจสอบภายในและแนวทางในการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยรวบรวม
เนื้อหาสาระจากหนังสอื ต าราทางวชิาการ และเอกสารต่างๆเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน ทัง้ของ
ภาครฐัและภาคเอกชนแลว้น ามาประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ และคู่มอืนี้เป็นแนวทางที่
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดใช้ปฏบิตัิงาน ซึ่งเนื้อหาของคู่มอืเริม่ต้นจากหลกัการ 
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มคีวามรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ และวตัถุประสงค์
ของการตรวจสอบภายใน  ประเภทของการตรวจสอบภายใน รวมถงึการแนะน าใหท้ราบความรบัผดิชอบ 
อ านาจหน้าที่และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน กรอบการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏบิตังิานและจรยิธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งถอืเป็นคมัภรีส์ าคญัในการปฏบิตังิาน 
นอกจากนี้ยงัให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กรงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระบวนการและขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมคีวาม
เขา้ใจทีถู่กต้อง และสามารถน าหลกัการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในไปประยุกต์ใชก้บัการตรวจสอบได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเกดิความคุ้มค่าต่อไป อนัจะส่งเสรมิให้ทางราชการมรีะบบการ
ตรวจสอบภายในที่เขม้แขง็ มคีวามโปร่งใสในการปฏบิตังิาน (Transparency)  สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
บรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance) และท าใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
 
 
 
 
 
 
         

นางสาววนัวสิา  อวยชยั 
   นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี 1 
หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

  การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมอืหรอืกลไกที่ส าคญัของฝ่ายบรหิาร  ในการประเมนิผล
สมัฤทธิ ์ ของการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคก์ร ทัง้นี้ ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งทีจ่ะ
ท าใหง้านตรวจสอบภายในประสบความส าเรจ็ คอืผูบ้รหิารสามารถน าผลผลติของงานตรวจสอบภายใน
ไปใช้ในการบรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยให้เกดิมูลค่าเพิม่และความส าเรจ็แก่องคก์ร ฉะนัน้ 
เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดดงักล่าว ผู้รบัผดิชอบการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในอนัได้แก่ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน หรอื ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ควรมคีวามเข้าใจถึงภาพรวม
เกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน  มคีวามรูใ้นหลกัการและวธิกีารตรวจสอบภายใน รวมทัง้ต้องปฏบิตังิานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ยอมรบัโดยทัว่ไป ทัง้จากหลกัการสากล และตามทีก่ าหนดโดย
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนว
ทางการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัภารกจิและสภาพแวดลอ้มขององคก์ร  
 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน หมายถงึ กจิกรรมการใหห้ลกัประกนัอย่างเที่ยงธรรมและการให้     
ค าปรกึษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจดัให้มขีึ้นเพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการปฏบิตังิานขององค์กรให้ดขีึ้น 
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมและการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบและเป็น
ระเบยีบ 
(ทีม่า : The  Institute of Internal Auditors  :  IIA)   

ลกัษณะงานตรวจสอบภายใน คอื งานการใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ฝ่ายบรหิารและหลกัประกนั
ขององคก์รในดา้นการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบงานการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
ทัง้ในด้านการเงินการบัญชี และด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรรวมทัง้การเป็นผู้ให้ค าปรกึษากับฝ่ายบรหิารในการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการท างานเพื่อเพิม่ประสทิธผิล ดแูลการใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั คุม้ค่า 
 

ความส าคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บรกิารข้อมูลแก่ฝ่ายบรหิาร และเป็นหลกัประกัน         
ขององคก์รในด้านการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม ทัง้
ในด้านการเงนิและการบรหิารงาน  เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัิงานให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
องคก์ร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกบักจิกรรมการเพิม่มลูค่าขององคก์ร รวมทัง้การเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา
กับฝ่ายบริหารในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล  และดูแลให้มีการใช้
ทรพัยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ซึง่การตรวจสอบภายในมสี่วนผลกัดนัความส าเรจ็ดงักล่าว ดงันี้ 
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  1. ส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการก ากบัดูแลที่ด ี (Good Governance)  และความโปร่งใส    
ในการปฏบิตังิาน (Transparency) ป้องกนัการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติ และเป็นการลดความเสีย่ง      
ทีอ่าจเกดิขึน้จนท าใหก้ารด าเนินงานไมบ่รรลุวตัถุประสงค์ 

2. ส่ ง เสริม ให้ เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) ท าใหอ้งคก์รไดข้อ้มลูหรอืรายงานตามหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ และเป็น
พืน้ฐานของ       หลกัความโปรง่ใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได ้(Audittability) 
  3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness  of  Performance) ขององค์กร  เนื่ องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน  
วเิคราะห ์ เปรยีบเทยีบขอ้มลูทุกดา้นในการปฏบิตังิาน  จงึเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัทีช่่วยปรบัปรงุระบบงานให้
สะดวก รดักุม  ลดขัน้ตอนที่ซ ้าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา  ช่วยลดเวลาและ
ค่าใชจ้่าย  เป็นสื่อกลางระหว่างผูบ้รหิารและผู้ปฏบิตังิานในการประสานและลดปัญหาความไม่เขา้ใจใน
นโยบาย 
  4.   เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ  ( Check  and  Balance)  ส่งเสรมิให้เกิดการ
จดัสรร  การใชท้รพัยากรขององคก์รเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดบัความส าคญั เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีเ่ป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร 
  5.  ใหส้ญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า (Warning  Signals) ของการประพฤตมิชิอบหรอืการ
ทุจรติในองคก์ร ลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้เพื่อเพิม่โอกาสของความส าเรจ็
ของงาน 
 

วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการ
แทรกแซง     ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วย
การปฏบิตังิาน  เกี่ยวกบัการวเิคราะห ์  ประเมนิ ใหค้ าปรกึษา ใหข้อ้มลูและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
ผู้ปฏบิตัิงานทุกระดบัขององค์กรสามารถปฏิบตัิหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง    อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของ
รายงานผลที่มปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจของผู้บรหิาร รวมถึงการสนับสนุนให้มกีารควบคุมภายในที่มี
ประสทิธภิาพภายใตค้่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสม 
  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน  ประกอบดว้ย 
  1. การสอบทานความเชื่อถือได้ และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี 
การเงนิ  และการด าเนินงาน 
  2. การสอบทานให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธี
ปฏบิตังิาน   ทีอ่งคก์รก าหนดไว ้และควรแสดงผลกระทบส าคญัทีเ่กดิขึน้ 
  3. การสอบทานวธิกีารป้องกนัดูแลทรพัยส์นิว่าเหมาะสม และสามารถพสิูจน์ความมอียู่
จรงิของทรพัยส์นิเหล่านัน้ได ้
  4.  การประเมนิการใชท้รพัยากรว่าเป็นไปโดยความประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 
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  5. การสอบทานการปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบของเจา้หน้าที่ระดบัต่าง ๆ ว่าได้ผล      
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถงึความคบืหน้าตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 
  6. การสอบทานและประเมนิผลความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในขององคก์ร 

 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน  
  ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้
จ าเป็นต้องใช้วธิปีฏบิตัิการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง
กจิกรรมต่าง ๆ         ในองคก์ร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถงึจุดอ่อน จุดแขง็ของการบรหิารงาน 
ระบบการควบคุมภายใน  ความถูกต้องเชื่อถอืได้ของขอ้มูลทางบญัชแีละการเงนิ การควบคุมดูแลและ
การใชท้รพัยากร การปฏบิตัติามระเบยีบค าสัง่ การประเมนิประสทิธผิล ประสทิธภิาพและความประหยดัใน
การจดัการและการบรหิารงานของผู้บรหิารในองค์กร จากนัน้จงึรวบรวมขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท ารายงาน
เสนอแนะฝ่ายบรหิาร เพื่อพจิารณา       สัง่การแกไ้ขปรบัปรงุต่อไป 
  วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรอืแต่ละกจิกรรมจะมี     
ส่วนส าคญัในการก าหนดวธิกีารตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กนั 
โดยทัว่ไปเป็น  6  ประเภท  ดงันี้ 
  1.  การตรวจสอบทางการเงนิ  (Financial  Auditing) 
  2.  การตรวจสอบการด าเนินงาน  (Performance  Auditing) 
  3.  การตรวจสอบการบรหิาร  (Management  Auditing) 

4.  การตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด (Compliance  Auditing) 
  5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing) 

6.  การตรวจสอบพเิศษ  (Special  Auditing) 

  1.  การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
เชื่อถอืไดข้องขอ้มลูและตวัเลขต่าง ๆ ทางการเงนิ การบญัชแีละรายงานทางการเงนิ โดยครอบคลุมถงึ      
การดูแลป้องกนัทรพัยส์นิ  และประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ 
ว่า    มเีพยีงพอทีจ่ะมัน่ใจไดว้่าขอ้มลูทีบ่นัทกึในบญัช ีรายงาน ทะเบยีน และเอกสารต่าง ๆ ถูกตอ้ง และ
สามารถสอบทานไดห้รอืเพยีงพอทีจ่ะป้องกนัการรัว่ไหล สญูหาย ของทรพัยส์นิต่าง ๆ ได้ 

  2.  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เ ป็นการตรวจสอบ                 
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององคก์ร ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
หรอืหลกัการ ก าหนด การตรวจสอบเน้นถงึประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและความคุม้ค่า โดยตอ้งมผีลผลติ 
และผลลพัธเ์ป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมาย ซึง่วดัจากตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ ต้องค านึงถงึความ
เพยีงพอ ความมปีระสทิธภิาพของกิจกรรมการบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร  
ประกอบดว้ย 
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 2.1  ความมปีระสทิธภิาพ  (Efficiency)  คอื  มกีารจดัระบบงานใหม้ัน่ใจไดว้่าการใช้
ทรัพยากรส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน  อันมีผลท าให้ องค์กรได้ร ับ
ผลประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
 2.2  ความมปีระสทิธผิล  (Effectiveness)  คอื  มกีารจดัระบบงาน และวธิปีฏบิตังิาน  
ซึง่ท าใหผ้ลทีเ่กดิจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
 2.3 ความคุ้มค่ า (Economy) คือ  มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง               
ไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยดัต้นทุนหรอืลดการใช้ทรพัยากรต ่ากว่าที่
ก าหนดไว ้  โดยยงัไดร้บัผลผลติตามเป้าหมาย 

    3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing)  เป็นการตรวจสอบการ
บรหิารงานดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร   ว่ามรีะบบการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการวางแผน การควบคุม การ
ประเมนิผล  เกี่ยวกบัการงบประมาณ  การเงนิ  การพสัดุและทรพัยส์นิ  รวมทัง้การบรหิารงานดา้นต่าง 
ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกจิขององคก์ร รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบรหิารงาน 
และหลกัการก ากบัดูแลที่ด ี(Good Governance)  ในเรื่องความน่าเชื่อถอื  ความรบัผดิชอบ  ความเป็น
ธรรม  และความโปรง่ใส 

4.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance  Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ 
มตคิณะรฐัมนตร ี ทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดทัง้จากภายนอกและภายในองคก์ร   

    การตรวจสอบประเภทนี้  อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรอืถอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของ   การตรวจสอบทางการเงนิ  หรอืการตรวจสอบการด าเนินงานกไ็ด้ 

  5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information System Auditing) เป็นการ
พสิูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์ 
รวมทัง้ ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรบัปรุงแก้ไขและการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูล  การ
ตรวจสอบประเภทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกอืบทุกงานทีน่ าระบบคอมพวิเตอรม์าใช้
ในการปฏบิตังิานไมว่่า เป็นการตรวจสอบทางการเงนิ  การตรวจสอบการด าเนินงาน  หรอืการตรวจสอบ
การบรหิาร  ผู้ตรวจสอบภายใน     จงึจ าเป็นต้องมคีวามรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
      การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มคีวามเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์
โดยตรงมาด าเนินการตรวจสอบ  เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผูต้รวจสอบภายในอาจมคีวามรู ้ ความ
ช านาญ         ไม่เพยีงพอ  และต้องใชเ้วลานานพอสมควรที่จะเรยีนรู ้ ซึง่อาจท าเกดิความเสยีหายแก่
งานขององค์กรได้  วตัถุประสงค์ที่ส าคญัที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  ก็เพื่อให้ทราบถงึ
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู และความปลอดภยัของระบบการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร ์
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  6.  การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing)  หมายถึง  การตรวจสอบในกรณีที่ได้รบั
มอบหมายจากฝ่ายบรหิาร  หรอืกรณีที่มกีารทุจรติหรอืการกระท าที่ส่อไปในทางทุจรติ  ผดิกฎหมาย  
หรอืกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า  จะมกีารกระท าที่ส่อไปในทางทุจรติหรอืประพฤติมชิอบเกิดขึ้น  ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ  ขอ้เทจ็จรงิ ผลเสยีหายหรอืผู้รบัผดิชอบ 
พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนั 

 

ความรบัผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายใน 
  งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งาน
ตรวจสอบ  จงึไมค่วรมอี านาจสัง่การหรอืมอี านาจบรหิารงานในสายงานทีต่รวจสอบ  และตอ้งมคีวามเป็น
อสิระ           ในกจิกรรมที่ตนตรวจสอบ  เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างอสิระทัง้ในการปฏบิตังิาน
และทศันคตขิอง          ผูต้รวจสอบ ความเป็นอสิระมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1.  สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน  และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในไดร้บัจากฝ่ายบรหิาร  นบัว่าเป็นปัจจยัทีส่ าคญัยิง่ทีส่่งผลกระทบต่อระดบัคุณภาพ และคุณค่าของ
บรกิาร       ทีผู่ต้รวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบรหิาร  ผูต้รวจสอบภายในควรขึน้ตรงต่อผูบ้รหิารสูงสุด  
เพื่อทีจ่ะสามารถปฏบิตังิานไดใ้นขอบเขตทีก่ว้าง  และเพื่อใหข้อ้ตรวจพบ ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะได้รบั
การพจิารณาสัง่การ    ใหบ้งัเกดิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

  การก าหนดสายการบงัคบับญัชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บรหิารสูงสุด  จะท าให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมอีิสระในการตรวจสอบ  และท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร  หลกัฐาน  และทรพัยากรต่าง ๆ 
รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานทีต่อ้งไดร้บัการตรวจสอบ 
  2.  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมสี่วนได้เสีย หรอืส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของ
องค์กร    ในกจิกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรอืประเมนิผล  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีวาม
เป็นอสิระทัง้ในการปฏบิตังิานและการเสนอความเหน็ในการตรวจสอบ ดงันัน้ จงึมคิวรเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการใด ๆ      ขององค์กร  หรอืหน่วยงานในสงักดัอนัมผีลกระทบต่อความเป็นอสิระในการ
ปฏบิตังิานและการเสนอความเหน็ 
 

มาตรฐานการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายในนับเป็นวชิาชพีสาขาหนึ่งที่มมีาตรฐานในการปฏบิตัิงาน โดยม ี   
มาตรฐานสากลที่ก าหนดโดยสถาบนัวิชาชีพ  เรยีกว่า สถาบนัผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of 
Internal Auditors ; IIA) ท าหน้าที่ก ากับดูแลการตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ ส านักงานใหญ่ตัง้ที่
รฐัฟลอรดิา้  ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมสีมาชกิ (Charter) จากประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ทัง้นี้ 
ในภาคราชการไทย กระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชกีลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบ
ภายใน ไดก้ าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรม  เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในภาคราชการ
ถอืปฏบิตั ิ
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  เป็นการก าหนดข้อปฏิบตัิหลกั ๆ ของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  ประกอบดว้ยมาตรฐานด้านคุณสมบตัแิละมาตรฐานการปฏบิตังิาน  ซึง่มเีนื้อหาโดยสรุป
ดงันี้ 
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 1.  มาตรฐานด้านคณุสมบติั  ประกอบดว้ย 
       1)  การก าหนดถงึวตัถุประสงค ์อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบของงานตรวจสอบ 
       ทัง้นี้หน่วยตรวจสอบภายในควรก าหนดวตัถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน  เพื่อใช้เป็น
กรอบอา้งองิและเป็นแนวทางปฏบิตังิานทีส่ าคญัของหน่วยตรวจสอบภายใน 
       2)  การก าหนดถงึความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม 
       การปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในควรมคีวามเป็นอสิระและผู้ตรวจสอบภายในควร
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเทีย่งธรรม  ซื่อสตัย ์ สุจรติและมจีรยิธรรม 

3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมดัระวัง
รอบคอบ 

      ผูต้รวจสอบภายในควรปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเชีย่วชาญ และความระมดัระวงัรอบคอบ 
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 
      4)  การสรา้งหลกัประกนัคุณภาพและการปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง 
      หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรปรบัปรงุและรกัษาระดบัคุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน  โดยมกีารปรบัปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุก ๆ ดา้นและตดิตามดูแลประสทิธภิาพ
ของงานอยา่งต่อเนื่อง 
  2.  มาตรฐานการปฏิบติังาน  โดยกล่าวถงึประเดน็ต่าง ๆ  ดงันี้ 
       1)  การบรหิารงานตรวจสอบภายใน 
       หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรบรหิารงานตรวจสอบภายในใหเ้กดิสมัฤทธิ ์
ผล   มปีระสทิธภิาพ เพื่อใหง้านตรวจสอบภายในสามารถสรา้งคุณค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร 
       2)  ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน 

     งานตรวจสอบภายใน คอื การประเมนิเพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการปฏบิตัิงาน
ขององค์กรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ และปรบัปรุงประสิทธิภาพของการบรหิารความเสี่ยง  โดยการ
ควบคุมและการก ากบัดแูล 
       3)  การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
       ผูต้รวจสอบภายในควรจดัท าแผนการปฏบิตังิานตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ใน
ดา้นการใหห้ลกัประกนัและการใหค้ าปรกึษา โดยควรค านึงถงึ 

- วตัถุประสงค์ของงานและวิธกีารด าเนินงานตรวจสอบภายใน อนัจะท าให้การ
ปฏบิตังิานบรรลุผล 
   - ความเสีย่งทีส่ าคญั ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อความส าเรจ็ และความเสีย่งทีอ่ยู่ ในระดบั        
ทีย่อมรบัได ้

-  ความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของกิจกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
และระบบการควบคุม  เมือ่เปรยีบเทยีบกบักรอบการปฏบิตังิาน กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  โอกาสในการปรบัปรุงกิจกรรมการบรหิารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในใหด้ขีึน้ 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

       4)  การปฏบิตังิานตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วเิคราะห์ ประเมนิ และบนัทกึข้อมูลให้เพยีงพอ         
ต่อการปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมายให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน       
ควรควบคุมการปฏิบตัิงานที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานจะ
สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างมคีุณภาพ  ซึ่งจะเป็นการช่วยพฒันาผูต้รวจสอบภายใน
ดว้ย 
       5)  การรายงานผลการปฏบิตังิาน 
 ผูต้รวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏบิตังิานอย่างทนักาล โดยรายงานดงักล่าว
ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และแนวทาง      
ในการปรบัปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏบิตัิได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน เที่ยงธรรม รดักุม 
สรา้งสรรค์และรวดเรว็ รวมทัง้ควรเผยแพร่ผลการปฏบิตัิงานให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งและเหมาะสมได้รบั
ทราบ 

 6)  การตดิตามผล 
  หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรก าหนดระบบการตดิตามผลว่า ไดม้กีารน า 

ขอ้เสนอแนะในรายงานผลการปฏบิตังิานไปสู่การปฏบิตั ิ
 7)  การยอมรบัสภาพความเสีย่ง   
  หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรน าเรือ่งความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย     

แก่องคก์รซึง่ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขหารอืกบัผูบ้รหิาร 
 

จริยธรรมของผูต้รวจสอบภายใน 
 เพื่อเป็นการยกฐานะและศกัดิศ์รขีองวชิาชพีตรวจสอบภายใน ใหไ้ด้รบัการยกย่องและ   
ยอมรบัจากบุคคลทัว่ไป รวมทัง้ใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ผูต้รวจสอบภายในควร
ยดึถอืและด ารงไวซ้ึง่หลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
  1. ความมจีุดยนืที่ม ัน่คง  ในเรื่องของความซื่อสตัย์  ความขยนัหมัน่เพียร  และความ
รบัผดิชอบ 
   2.  การรกัษาความลบั  ในเรือ่งของการเคารพต่อสทิธแิห่งขอ้มลูทีไ่ดร้บัทราบ  

        3.  ความเทีย่งธรรม ในเรือ่งของการไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืสรา้งความสมัพนัธ์ใด ๆ ในอนั
ทีจ่ะท าใหม้ผีลกระทบต่อความเทีย่งธรรมในการปฏบิตังิาน 
  4. ความสามารถในหน้าที่  ในเรื่องของความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ท า 
ปฏบิตังิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
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คณุสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน 
  นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น                  
ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาวิชาอื่นซึ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และควรมคีุณสมบตัสิ่วนตวัทีจ่ าเป็นและเหมาะสม  ดงันี้ 
  1.  มคีวามเชี่ยวชาญในหลกัวชิาพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน  
เช่น  การบญัช ี เศรษฐศาสตร ์กฎหมาย  ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานขององคก์รทัง้
จากภายใน   และภายนอกองคก์ร  และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.  มคีวามรู ้ความช านาญ ในการปรบัใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค
การตรวจสอบต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 
  3.  มคีวามรอบรูเ้ขา้ใจในหลกัการบรหิาร เทคนิคการบรหิารงานสมยัใหม่ การวางแผน
งาน  การจดัท า และการบรหิารงบประมาณ 
  4.  มีความสามารถในการสื่อสาร การท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์           
การประเมนิผล  การเขยีนรายงาน 
  5.  มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์รและเพื่อนรว่มงาน 
  6. มมีนุษยส์มัพนัธท์ี่ด ีวางตวัเป็นกลาง รูจ้กักาลเทศะ ยดึมัน่ในอุดมการณ์ หลกัการที่     
ถูกตอ้ง  กลา้แสดงความเหน็ในสิง่ทีไ่ดว้เิคราะห ์ และประเมนิจากการตรวจสอบ 
  7.  มคีวามอดทน หนกัแน่น รบัฟังความคดิเหน็ผูอ้ื่น 
  8.  มปีฏภิาณ ไหวพรบิ มคีวามสามารถที่จะวนิิจฉัยและตดัสนิปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกตอ้ง  เทีย่งธรรม 
  9.  เป็นผู้มวีิสยัทศัน์  มองการณ์ไกล  ติดตามวิวฒันาการที่ทันสมยั มคีวามคิดริเริ่ม 
สรา้งสรรค ์และมองปัญหาดว้ยสายตาเยีย่งผูบ้รหิาร 
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บทท่ี 2 
โครงสร้างองคก์ร  

เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
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โครงสร้างบคุลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 

 

นางสาววนัวสิา   อวยชยั 

นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
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บทท่ี 3 
วิสยัทศัน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน  

เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
 

 วิสยัทศัน์ “สรา้งเสรมิพฒันาระบบงาน ลดความเสีย่ง มคีุณภาพไดม้าตรฐาน โปรง่ใสและเชื่อถอืได้” 

พนัธกิจ  
1. จดัท ากฎบตัรการตรวจสอบภายใน  เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความ

รบัผดิชอบ ส่งใหส้ านกั/กองทุกกองของเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ทราบ 
2. จดัท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณต่อผู้บรหิารทอ้งถิน่ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการตรวจสอบภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2545 ขอ้ 8 
3. ออกตรวจสอบตามแผนตรวจสอบที่ได้วางไว้ (ข้อ 2) เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และ

เชื่อถอืไดข้องขอ้มลู และตวัเลขต่างๆ ทางดา้นการเงนิ การบญัช ีและดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยรบั
ตรวจ 

4. สอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจว่าเพยีงพอ และเหมาะสมหรอืไม่ 
5. จดัท ากระดาษท าการ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบจากขอ้เทจ็จรงิทีไ่ด้จากการตรวจสอบ

เอกสาร หลกัฐานต่างๆ หรอืจาการสอบสมัภาษณ์ของหน่วยรบัตรวจ 
6. จดัท ารายงานสรปุผลการตรวจสอบ พรอ้มขอ้เสนอแนะใหผู้บ้รหิารทราบตามล าดบั 
7. ตดิตามเรือ่งทีต่อ้งแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของหน่วยรบัตรวจตามทีไ่ดเ้สนอแนะในรายงาน 

หรอืของส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 

กฎบตัรของหน่วยตรวจสอบภายใน (Charter) 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เป็น เอกสารทางการที่ก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  การจัดท ากฎบัตรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนั้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ สายบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่การ
ตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในของ เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความเข้าใจและเป็นไป
ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน      กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
ค านิยามของการตรวจสอบภายใน  
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้ค าปรึกษา
อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม การก ากับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

1. วตัถุประสงค ์
 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง        
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการ
ทบทวนทุกป ี

2. ภารกจิ (Mission) 
 หน่วยตรวจสอบภายในมภีารกจิในการบรกิารใหค้ าปรกึษา (Consulting Service) และการ
บริการ  ให้ความเชื่อมัน่ (Assurance Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ปรบัปรุง  การด าเนินงานของเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ โดยหน่วยตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยใหห้น่วยงาน 
บรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ดว้ยการประเมนิและปรบัปรุงความมปีระสทิธผิลของระบบการบรหิารความ
เสีย่ง ระบบควบคุมภายในและกระบวนการก ากบัดูแลเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็อย่างเป็นระบบ และมแีบบ
แผน รวมทัง้หานวตักรรมใหม ่ๆ เพื่อพฒันางานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร 

4.  สายการบงัคบับญัชา 
  4.1. หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และ
ม ีสายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อปลดัเทศบาล 
  4.2. การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ใหห้น่วยตรวจสอบภายในเสนอปลดัเทศบาล 
เพื่อพจิารณาความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอให้นายกเทศมนตรเีมอืงพจิารณาอนุมตั ิ
  4.3. การรายงานผลการตรวจสอบขึ้นตรงต่อปลดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด เพื่อน าเสนอ
นายกเทศมนตรเีมอืงรอ้ยเอด็ 

5. ขอบเขตการปฏบิตังิาน (Scope Of Work) 
 หน่วยตรวจสอบภายในมขีอบเขตหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานภายใน
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด รวมทัง้การพจิารณาการบรหิารความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน การก ากบัดูแลที่
ฝ่ายบรหิารของหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ไดจ้ดัใหม้ขีึน้และด าเนินการอยู่นัน้ มคีวาม
เพยีงพอและสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ มปีระสทิธภิาพตรงตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้รวมทัง้            การ
ตรวจสอบในด้านการเงิน การบัญชี ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง            
ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการบรหิาร ดา้นการปฏบิตังิาน ดงันี้ 
  - มกีารระบุปัจจยัเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง และบรหิารความเสีย่งไวเ้หมาะสม 
  - มขี้อมูลที่มสีาระส าคญัทัง้ด้านการเงนิ การบรหิาร และการด าเนินงานได้จดัท าขึ้น       
อยา่งถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้และทนัเวลา 
  - การด าเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั นโยบาย หนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
  - ทรพัยากรและทรพัยส์นิ ไดม้กีารจดัหาอยา่งประหยดั ใชไ้ปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมี
การควบคุม ดแูล ป้องกนั อยา่งเพยีงพอ 
  - แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม และวตัถุประสงคไ์ดด้ าเนินการบรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 
  - ไดม้กีารปรบัปรงุคุณภาพอยา่งต่อเนื่องในทุกกระบวนการ และกจิกรรมควบคุม 
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 นอกจากนี้ในการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในยงัมสี่วนในการที่จะเสนอให้มกีารปรบัปรุง        
ในทุก ๆ ดา้นเพื่อสรา้งโอกาสในการสรา้งมลูค่าเพิม่รวมทัง้ชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์ขององคก์รในทางทีด่ี 

6. อ านาจในการตรวจสอบ 
 หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้รบัอนุมตัิ และมอี านาจในการ
เข้าถึง ข้อมูล ระบบงาน และบุคคลของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                 
กบัการปฏบิตัิงานตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม และผู้บรหิารทุกระดบัของ เทศบาลเมอืง
รอ้ยเอ็ดต้องให้การสนับสนุนในการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายในใหบ้รรลุตามหน้าที่ วตัถุประสงค์      
ของการตรวจสอบ และประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร 

เอกสารและขอ้มูลใด ๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มาหรอืรบัรูจ้ากการตรวจสอบจะถูกเก็บรกัษาไว้
เป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยตามหน้าที ่ตามกฎหมายทีม่บีงัคบั 

7. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในผลงานตามหน้าที ่
หน่วยตรวจสอบภายใน มคีวามรบัผดิชอบในผลงานตามหน้าที่ต่อผู้บรหิารเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด ในการที่จะต้องรายงานผลการประเมนิการควบคุมภายใน และระบบการบรหิารความเสี่ยง 
รวมทัง้เรื่องส าคัญ ทัง้แนวทางการปรบัปรุง และแผนการแก้ไข นอกจากนี้ยงัต้อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประจ าปี การประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (จงัหวดั, สตง.) หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบภายใน มหีน้าที ่ดงันี้ 
  7.1. จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพจิารณาจากปัจจยัความเสีย่ง เพื่อเสนอให้
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตั ิ
  7.2. ด าเนินการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมทัง้โครงการ
พเิศษทีร่อ้งขอ/หรอืสัง่การ โดยผูบ้รหิาร 
  7.3. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บรหิารท้องถิ่น และจดัส่งรายงานให้กบัหน่วยรบั
ตรวจ 
  7.4. สนับสนุนการปฏบิตัิงาน รวมทัง้ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของฝ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบ 
  7.5. ประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายนอก 
  7.6. ด าเนินกจิกรรมอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

8. การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting) 
 ผู้ตรวจสอบภายใน มหีน้าที่จดัเตรยีมและออกรายงานการตรวจสอบในแต่ละเรื่องเสนอ
ใหก้บัผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และจดัส่งรายงานใหก้บัหวัหน้าส่วนราชการผูร้บัการตรวจสอบ 
 ในรายงานการตรวจสอบดงักล่าวขา้งต้น ผูต้รวจสอบภายในอาจสรุปค าชีแ้จง หรอืแนวทาง
แก้ไขของผูร้บัตรวจเกี่ยวกบัประเดน็ทีต่รวจพบ และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในไว ้ซึง่จะรวมถงึ
ระยะเวลา ทีด่ าเนินการปรบัปรงุ แกไ้ข ใหแ้ลว้เสรจ็ 
 ในกรณีที่รายงานการตรวจสอบระบุถึงค าชี้แจง หรอืแนวทางแก้ไขของผู้รบัการตรวจไว้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมหีน้าทีใ่นการชีแ้จงแนวทางแกไ้ขกลบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 45 วนั นบัจาก
วนัทีไ่ดร้บัรายงาน 
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 ผู้ตรวจสอบภายในมหีน้าที่ความรบัผิดชอบในการด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบ
ภายใน ประเดน็สิง่ทีต่รวจพบ และขอ้เสนอแนะต่างๆ ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

9. มาตรฐานปฏบิตังิานวชิาชพี (Standard Of Practices) 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะด ารงตน ประพฤติ ปฏิบตัิ ยดึมัน่ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
นโยบาย และหนงัสอืต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. ความเป็นอสิระ (Independence) 
 กจิกรรมการตรวจสอบต้องเป็นอสิระจากอทิธพิลอื่นใด ทัง้ในแง่ของขอบเขตการตรวจสอบ 
ขัน้ตอน ระยะเวลา เนื้อหาของรายงาน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ บรรลุ
เป้าหมาย และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบทีต่ ัง้ไว ้
 ผูต้รวจสอบภายในไม่มหีน้าที่รบัผดิชอบในเรื่องการปฏบิตังิานประจ าที่มใิชง้านตรวจสอบ 
กรณีที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตังิานอื่นที่มใิช่งานตรวจสอบถอืว่าไม่ได้ปฏบิตัหิน้าที่นัน้ในฐานะของผู้
ตรวจสอบภายใน 

11. มาตรฐานจรยิธรรม 
 ผูต้รวจสอบภายใน ควรยดืถอื และด ารงไวซ้ึง่หลกัปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
  11.1. ความมจีุดยนืที่ม ัน่คง (Integrity) ความมจีุดยนืทีม่ ัน่คงของผูต้รวจสอบภายในจะ
ช่วยใหเ้กดิความเชื่อถอื และยอมรบัจากบุคคลทัว่ไป 
  11.2. ความเทีย่งธรรม (Objectivity) ผูต้รวจสอบภายในต้องรวบรวมขอ้มลู ประเมนิผล
และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึก
ส่วนตวั หรอืความรูส้กึนึกคดิของบุคคลอื่นเขา้มามอีทิธพิลเหนือการประเมนินัน้ 
  11.3. การปกปิดความลบั (Confidentiality) ผูต้รวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและ
สทิธแิห่งขอ้มูลที่ตนได้รบัทราบจากการปฏบิตังิาน และไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ได้รบัอนุญาต
จากผูม้อี านาจโดยตรงเสยีก่อน ยกเวน้ในกรณีทีม่พีนัธะในแง่ของงานอาชพี และเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย
เท่านัน้ 
  11.4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ไปใชใ้นการปฏบิตังิานหน้าทีใ่หบ้รกิารตรวจสอบภายในอย่างเตม็ที่ 
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นโยบายของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
หน่วยตรวจสอบภายใน มคีวามเป็นอิสระ ปฏิบตัิงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้

ประกอบวชิาชพีพงึปฏบิตั ิการจดัท าแผนการตรวจสอบทีไ่ดป้ระเมนิถงึปัจจยัเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง (Risk based 
Approach)           การบรกิารให้ความเชื่อมัน่ (Assurance Service) และการบรกิารให้ค าแนะน าปรกึษา 
(Consultancy Service) โดยค านึงถงึประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคุม้ค่า ดงันัน้เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายในบรรลุผล   ตาม วตัถุประสงคจ์งึไดก้ าหนดนโยบาย และขัน้ตอนการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายใน  ถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

 

 นโยบายการตรวจสอบภายใน 
1. ผูต้รวจสอบภายในต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์มคีวามเป็นอสิระเทีย่งธรรม โปร่งใส 

ยดึมัน่     ในอุดมการณ์แห่งวชิาชพี จรรยาบรรณ ซื่อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรม และเทีย่งธรรม เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพประสทิธผิล และประหยดั โดยค านึงถงึความคุม้ค่าในเรือ่งทีท่ าการตรวจสอบ 

2. ผูต้รวจสอบภายในจะไมท่ าการตรวจสอบงานทีต่นเองเป็นผูป้ฏบิตัหิรอืด าเนินการภายใน1 ปี      
เพื่อมใิหเ้สยีความเป็นอสิระและเทีย่งธรรมในการตรวจสอบ 

3. ผูต้รวจสอบภายในจะไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องผดิกฎหมาย และการด าเนินการในลกัษณะ           
ผล ประโยชน์ทบัซอ้นกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบ  

4. เสรมิสรา้งความสามคัคมีกีารท างานเป็นทมี ผลส าเรจ็ของงานเป็นผลงานของทุกคน 
5. ใหป้ฏบิตัต่ิอหน่วยรบัตรวจเสมอืนลูกคา้ วตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนะแนวทางการปฏบิตังิาน 

หรอื หลกัเกณฑก์ารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ เพื่อปรบัปรุงการแก้ไขการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจ ให้มี
ประสทิธภิาพ ยิง่ขึน้ มใิช่ลกัษณะการจบัผดิ 

6. ตอ้งปฏบิตังิานตรวจสอบดว้ยความรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีพงึปฏบิตัมิกีารศกึษาหา 
ความรูแ้ละพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  

7. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถงึความเสี่ยงขององค์กร ปฏบิตังิานตรวจสอบให้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัโดยปฏบิตัติามคู่มอืการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจรยิธรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

8. ด าเนินบทบาทในการเสรมิสรา้งใหม้รีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีโดยการตรวจสอบเพื่อใหท้ราบ 
และ   แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน 
วตัถุประสงค ์     ขององคก์รโดยประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมาย และมผีลคุม้ค่า 

9. ให้มกีารประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดอืนละครัง้ เพื่อได้ทราบปัญหาจากการตรวจสอบ 
และแนะน าแนวทางแกไ้ขในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

10. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร ใหม้ปีระสทิธภิาพ สรา้งขวญั ก าลงัใจและความสามคัคใีนการ
ปฏบิตัหิน้าที ่

 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

นโยบายการด าเนินงาน   
หน่วยตรวจสอบภายใน  มกีารก าหนดนโยบายทีส่อดคลอ้งกบันโยบายของคณะผูบ้รหิาร 
1. นโยบายงานตรวจสอบดา้นการบรหิารการเงนิและการบญัชี หน่วยตรวจสอบภายในท าการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งเกีย่วกบัการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การน าส่งเงนิ ตลอดจนการบนัทกึ
บญัช ีการพสัดุ การบรหิารงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้งและโปรง่ใส 

2.  นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏบิตังิาน หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ว่าได้ด าเนินการให้มคีวามสอดคล้องกบันโยบาย แผนงาน  วตัถุประสงค์ของ
เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ และหน่วยรบัตรวจ  และด าเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงใด 

กรอบคณุธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
 การจดัท ากรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนั้น จดัท าขึน้ตาม
หลกัจรยิธรรมการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และตามหลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครฐั พ.ศ. 2559 ที่กรมบญัชกีลางก าหนด เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนยดึถอืและใช้เป็น
หลกัในการปฏบิตัตินและปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ส่งผลให้การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะน ามาซึง่ความเชื่อมัน่และใหค้ าปรกึษาอย่างเทีย่งธรรม เป็นอสิระ เป่ียมดว้ย
คุณภาพ ดงันี้ 

1. ความซื่อสตัย ์ ผูต้รวจสอบภายในจะต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั       
ทีก่ าหนด มคีวามรบัผดิชอบต่องานตรวจสอบทีต่นปฏบิตั ิเพื่อให้เกดิความไวว้างใจและท าให้ดุลยพนิิจ
ของ     ผูต้รวจสอบภายในมคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัจากบุคคลทัว่ไป 

2. ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีในการรวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน ประเมนิผล และรายงานผลตามขอ้เทจ็จรงิด้วยความเป็น
กลาง ปราศจากความอคต ิ หลกีเลีย่งกจิกรรมทีก่่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทัง้ส่วนตวัและ
ส่วนรวม  เพื่อใหส้ามารถพจิารณาและตดัสนิใจไดอ้ย่างเทีย่งธรรมในทุก ๆ สถานการณ์  โดยไม่ปล่อย
ใหค้วามรูส้กึส่วนตวัหรอื ความรูส้กึนึกคดิของบุคคลอื่นเขา้มามอีทิธพิลต่อการปฏบิตังิาน 

3. การปกปิดความลบั ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรอบคอบในการใช้
และปกป้องข้อมูลที่ได้มา เคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้ร ับทราบจากการ
ปฏบิตังิาน และ    ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวก่อนไดร้บัอนุญาตจากหวัหน้าส่วนราชการ ยกเวน้ในกรณีที่
มพีนัธะในแงท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายและงานอาชพีเท่านัน้ 

4. ความสามารถในหน้าที่หรอืความช านาญ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าความรู ้ทกัษะ 
และประสบการณ์มาใชใ้นการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ โดยยดึมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพี
ตรวจสอบภายใน ทัง้นี้จะต้องพฒันาตนเองให้มคีวามเชี่ยวชาญเพื่อน าไปใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่าง
เตม็ที ่
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

การปฏบิตัตินและการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 
1. ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิตัิงานตามวตัถุประสงค์และขอบเขตการปฏบิตัิงานที่ก าหนด 

ดว้ยความรูค้วามสามารถ  ทกัษะ และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน ภายใตก้ฎหมาย  ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และหนงัสอืสัง่การต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของทางราชการ และเปิดเผยขอ้มลูตามทีว่ชิาชพีก าหนด 

2. ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการปฏบิตังิานตามขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่ตรวจ
พบจากการรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานที่เพยีงพอ เชื่อถอืได้ ปราศจากความอคต ิ ชดัเจนด้วยการใช้
ภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย  เป็นเหตุ เป็นผล ตรงประเดน็ เสนอขอ้มลูครบถว้นและทนัเวลา 

3. ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรบัผิดชอบต่องานตรวจสอบภายในที่ตนปฏิบตัิ  หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดในการใหค้วามเหน็ การสรุปผลและการรายงานผลการตรวจสอบ จะด าเนินการแก้ไขทนัท ี
และน าเสนอต่อหวัหน้าส่วนราชการเพื่อแจง้หน่วยรบัตรวจต่อไป 

4. ผูต้รวจสอบภายในจะไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งในกจิกรรมใด ๆ ทีข่ดัต่อกฎหมาย ระเบยีบ และ    
ไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสยีมาสู่วชิาชพีการตรวจสอบภายใน หรอืสร้าง
ความเสยีหายต่อส่วนราชการ  

5. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปมสี่วนได้เสยีในกิจกรรมตามสายงานปกติ  เช่น  เป็น
ประธาน/กรรมการในการจดัซือ้จดัจา้งทุกกรณี  หรอืเป็นคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่ง  ซึง่อาจส่งผล
ต่อความ      เป็นอสิระและความเทีย่งธรรมในการปฏบิตังิาน 

6. ผู้ตรวจสอบภายในไม่พงึรบัสิง่ของใด ๆ จากหน่วยรบัตรวจ อนัจะท าให้เกิดความไม่
เทีย่งธรรมและไมเ่ป็นอสิระต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

7. ผูต้รวจสอบภายในจะไม่รบังานบรกิารใหค้ าปรกึษาหรอืใหค้ าแนะน าและความช่วยเหลอื    
ในกรณีทีผู่ป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายในขาดความรู ้ ทกัษะ และความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน
ในเรือ่งนัน้ ๆ บางส่วนหรอืทัง้หมดของงาน  เช่น การแพทย ์การออกแบบก่อสรา้ง เป็นตน้ 

8. ผูต้รวจสอบภายในจะไม่น าขอ้มลูต่าง ๆ ของหน่วยรบัตรวจทีไ่ด้รบัจากการปฏบิตังิาน  
ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง  และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อส่วน
ราชการ  กรณี   ที่หน่วยงานภายนอกขอเอกสารหลกัฐานการตรวจสอบภายใน หรอืรายงานผลการ
ตรวจสอบของหน่วยรบัตรวจ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนราชการเท่านัน้ 

9. ผู้ตรวจสอบภายในจะเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจต่อ
สาธารณชน  เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนราชการแลว้เท่านัน้  

10. กรณทีีม่เีหตุหรอืขอ้จ ากดัทีจ่ะท าใหผู้ต้รวจสอบภายในไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่าง
เป็นอิสระและเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะเปิดเผยข้อมูลโดยแจ้งให้หวัหน้าส่วนราชการและผู้ที่
เกีย่วขอ้งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

ขอ้จ ากดัของความเป็นอสิระหรอืความเทีย่งธรรม 
1. การจดัซื้อจดัจา้งและการเป็นกรรมการตรวจรบั เฉพาะหน่วยตรวจสอบภายในเท่านัน้ 

และ  จะไมต่รวจสอบงานทีผู่ต้รวจสอบภายในเคยรบัผดิชอบมาก่อนภายในระยะเวลา 1 ปี 

2. ผูต้รวจสอบภายในงดออกเสยีง  กรณีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืคณะกรรมการ

ใด ๆ เพื่อพจิารณาตดัสนิการกระท าความผดิซึง่มผีลทางกฎหมายและส่งผลต่อการปฏบิตัหิน้าที่ 
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บทท่ี 4 
กระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  

 (Internal Audit Process) 
เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น 

การประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 

การวางแผนตรวจสอบ 

การประเมินความเส่ียง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดท ารายงานและ 
ติดตามผล 

การติดตามผล 

ก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การวางแผนการตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระหว่างการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ิน 
งานตรวจสอบ 

- การรวบรวมหลกัฐาน 
- การรวบรวมกระดาษท าการ 
- การสรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

- การจดัท ารายงาน 
- รูปแบบรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระดาษ 
ท าการ 

คร้ังที่1.รายงานผลภายใน 2 เดือน
นับจากวนัที่ด าเนินการตรวจแล้ว
เสร็จตามแผน 
คร้ังที่2.รายงานผลทุก 4 เดือน 
คร้ังที่3.รายงานผลประจ าปี 

1.รายงานผลการติดตามผล 
2.สรุปผลรายงานการติดตามผลประจ าปี 
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  กระบวนการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อให้          
ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานตรวจสอบไดอ้ย่างมัน่ใจและไดผ้ลงานที่มคีุณภาพ ทัง้นี้  ขัน้ตอน
ของการปฏบิตังิานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ มดีงัต่อไปนี้   

1.  การวางแผนตรวจสอบ 
2.  การปฏิบติังานตรวจสอบ  
3.  การจดัท ารายงานและติดตามผล 

 

การวางแผนตรวจสอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ ไดม้กีารวางแผนการตรวจสอบก่อนลงมอื
ปฏิบัติงาน โดยจะพิจารณาก าหนด เรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรบัตรวจ ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ และอตัราก าลงัของผูต้รวจสอบภายในใหเ้หมาะสม เพื่อใหก้ารตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด   

 การวางแผนตรวจสอบประกอบดว้ยเนื้อหาสาระส าคญั  3  เรือ่ง  ไดแ้ก่ 
เรือ่งที ่ 1  ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
เรือ่งที ่ 2  ขัน้ตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
เรือ่งที ่ 3  การเสนอแผนการตรวจสอบ 

เร่ืองท่ี  1   ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  
      ตามกรอบการปฏบิตังิานตรวจสอบ  แบ่งการวางแผนตรวจสอบ ออกเป็น  2  ประเภท  
ดงันี้ 
      1.1  การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 
      1.2  การวางแผนการปฏบิตังิาน  (Engagement  Plan) 
1.1  การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 
   แผนการตรวจสอบ  หมายถงึ  แผนการปฏบิตังิานที่หน่วยตรวจสอบภายใน  จดัท าขึน้  
โดยท าไวล้่วงหน้าเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะตรวจสอบ  จ านวนหน่วยรบัตรวจ  ระยะเวลาในการตรวจสอบ แต่ละ
เรือ่ง  ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ รวมทัง้งบประมาณทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ  เพื่อใหง้านตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทนั
ตามก าหนดเวลา  แผนการตรวจสอบเปรียบเสมอืนเข็มทิศชี้ทางของการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เดินไปในแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ แผนการตรวจสอบจะก าหนด
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิงาน และใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป  ทัง้นี้   
แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดบั  ไดแ้ก่ 

ก.  แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนทีจ่ดัท าไวล้่วงหน้ามรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 ปีขึน้
ไป โดยทัว่ไปมีระยะเวลา 3 – 5 ปี และแผนฯ ต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรบัตรวจที่อยู่ในความ
รบัผดิชอบทัง้หมด  โดยเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดได้จดัท าแผนระยะยาวมรีะยะเวลา 3 ปี ซึ่งรายละเอียด        
แผนระยะยาวประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี้ 
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  - หน่วยรบัตรวจ หมายถงึ หน่วยงานต่าง ๆ ทีร่บัผดิชอบ ในการปฏบิตังิานของเทศบาล
เมอืงรอ้ยเอด็ จ านวนทัง้สิน้ 5 กอง 2 ส านกั 8 โรงเรยีน 2 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 
หมายความรวมถงึหน่วยงานต่างๆทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ 

-  เรื่องที่จะตรวจสอบ  หมายถึง เรื่องหรอืแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะตรวจสอบใน
ระยะเวลา 3 ปี 
  - ระยะเวลาทีจ่ะท าการตรวจสอบ   หมายถงึ  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบหน่วยรบั
ตรวจในแต่ละแห่งหรอืในแต่ละเรือ่งทีจ่ะตรวจสอบ 
  - จ านวนคน/วนัทีจ่ะท าการตรวจสอบ  หมายถงึ จ านวนผูต้รวจสอบ   และจ านวนวนัที่
จะใชใ้นการตรวจสอบหน่วยรบัตรวจในแต่ละแห่ง หรอืในแต่ละเรือ่งทีจ่ะตรวจสอบ 

ข.  แผนการตรวจสอบประจ าปี  เป็นแผนที่เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็จดัท าไวล้่วงหน้ามี
รอบระยะเวลา 1 ปี  และต้องจดัท าให้สอดคล้องกบัแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการ
น าเอาหน่วยรบัตรวจ และเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว      
มาจดัท าเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี  ประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงันี้ 
    (1) วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ  ควรก าหนดวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบให้
ชดัเจนว่าจะตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงเรื่องอะไรบ้าง เพื่อจะได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้  เช่น   เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของงาน /โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและประหยดั  มีการบริหารจดัการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้ง นโยบาย  และวธิกีารปฏบิตังิานทีห่น่วยงานก าหนด  รวมทัง้
การจดัท ารายงานทางการเงนิเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  เชื่อถอืได ้ และทนัเวลา  
      (2)  ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบ  ควรก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบ  
เพื่อให้ทราบว่าจะด าเนินการตรวจสอบในหน่วยรบัตรวจใด และจะตรวจสอบเรื่องใดบ้าง  เขา้ตรวจสอบ
เมื่อใด  ความถี่ ในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีจ่ะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง  และจ านวนคน/วนัทีจ่ะท าการ
ตรวจสอบแต่ละเรือ่ง  ขอบเขตการปฏบิตังิานควรก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัแผนการตรวจสอบระยะยาว   
     (3)  ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ  
                   (4)  งบประมาณทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
 

 1.2  แผนการปฏิบติังาน  (Engagement  Plan) 
   เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบตามขอ้  1.1  เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว  
หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบที่วางไว้  โดยผู้ตรวจสอบภายในมกีารวางแผนการปฏิบตัิงานก่อนการตรวจสอบ ฉะนัน้ 
แผนการปฏบิตังิาน  จงึหมายถงึแผนปฏบิตังิานที่ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการ
ตรวจสอบจะต้องจัดท าขึ้นล่วงหน้าว่าจะหน่วยรับตรวจใด ตรวจสอบเรื่องใด  โดยมีการก าหนด
วตัถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และวธิกีารตรวจสอบ จงึจะท าให้การปฏบิตัิงานตรวจสอบบรรลุผล
ส าเรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
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เร่ืองท่ี  2  ขัน้ตอนของการวางแผนตรวจสอบ    
      เพื่อใหก้ารวางแผนการตรวจสอบของเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
หน่วยตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน  ดงันี้ 
      2.1   การส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ 
      2.2   การประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
      2.3  การประเมนิความเสีย่ง 
      2.4  การวางแผนการตรวจสอบ 
     2.5  การวางแผนการปฏบิตังิาน 
 

    2.1  การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น 
  การส ารวจขอ้มลูเบือ้งต้นมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในเรยีนรู ้และท าความเขา้ใจ
เกี่ยวกบังานของหน่วยรบัตรวจที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอยีด รวมทัง้ท าความคุ้นเคยกบัหน่วยรบั
ตรวจและระบบงานที่จะเลอืกมาตรวจสอบ ซึง่จะช่วยใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถประเมนิความเสีย่งใน
เบือ้งตน้ก่อนจะด าเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ  
   ผู้ตรวจสอบภายในผู้รบัผดิชอบในการจดัท าแผนการตรวจสอบได้ท าการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นทุกครัง้ก่อนด าเนินการวางแผนตรวจสอบในแต่ละปี โดยมกีารศกึษาขอ้มูลต่าง ๆ จากแผนภูม ิ
การจดัแบ่ง    ส่วนงาน นโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ ระเบยีบปฏบิตัขิองหน่วยรบัตรวจ  ท าความ
เขา้ใจเกี่ยวกบั       แผนกลยุทธ์  แผนการปฏบิตังิาน  คู่มอืการปฏบิตังิาน  สมัภาษณ์หวัหน้าหน่วยรบั
ตรวจและเจา้หน้าที่ที่ เกี่ยวขอ้ง สงัเกตการณ์ปฏบิตังิานจรงิ ส ารวจขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบังานที่เคยมี
การตรวจสอบมาก่อนแลว้ ซึง่ไดศ้กึษาขอ้มลูจากกระดาษท าการและรายงานผลการปฏบิตังิานในครัง้ก่อน
ประกอบดว้ยเพื่อการใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูดงักล่าวเพิม่ขึน้  

อกีทัง้หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้ใช้วธิกีารน าประเดน็การวางแผนการตรวจสอบ
เข้าประชุมผู้บรหิารของเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด เพื่อทัง้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น หารอืกับผู้บรหิารของ    
หน่วยรบัตรวจ และรบันโยบายการตรวจสอบจากนายกเทศมนตรเีมอืงรอ้ยเอด็  

   

2.2  การประเมินผลระบบการควบคมุภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายในไดป้ระเมนิผลระบบการควบคุมภายในทีแ่ต่ละหน่วยรบัตรวจได้
จดัใหม้ขีึน้ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544   โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ดงันัน้ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว และสามารถประเมนิผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดมกีารประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายในเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อให้เป็นเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในต่าง รวมทัง้ ความรู้
เกีย่วกบัการควบคุมภายในตามแนวคดิของ COSO ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ คอื   
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- สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)    
- การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)    
- กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities)    
- สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication)    
- การตดิตามและประเมนิผล  (Monitoring and Evaluation) 
ซึ่งการประเมินผลระบบการควบคุมภายในนัน้ มีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินความ

เพยีงพอและประสทิธผิล ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จดั
วางไว้นัน้ได้น าไปปฏบิตัติามที่ก าหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร การประเมนิผลการ
ควบคุมภายในแบ่งไดห้ลายประเภท เช่น การประเมนิผลตามวตัถุประสงค์ของการควบคุม ประเมนิผล
ตามองค์ประกอบ           การควบคุมภายใน ประเมนิผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรอื
เฉพาะงานใดงานหนึ่ง  การประเมนิผลตามกจิกรรมการควบคุมโดยรวมขององคก์ร เป็นตน้ โดยปกตกิาร
ประเมนิผลการควบคุมภายใน จะเลอืกประเมนิผลในประเภทใดประเภทหนึ่ง  โดยก าหนดขอบเขตในการ
ประเมนิผลตามความจ าเป็น   
        การสรุปผลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน เป็นการพจิารณาว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่มอียู่นัน้เหมาะสมรดักุมเพยีงใด มจีุดอ่อนหรอืจุดบกพร่องหรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมต่อไป รวมทัง้ช่วยในการก าหนดขอบเขต วธิกีาร ปรมิาณการตรวจสอบ ระยะเวลา
ที่ใช้ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้
ประหยดัเวลา อตัราก าลงั  และงบประมาณในการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
 

2.3 การประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment) 
                เนื่องจากภารกจิการปฏบิตังิานของเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็  โดยทัว่ไปมกัจะมกีารก าหนด
ไปตามหน่วยงานและกจิกรรม ดงันัน้ การวางแผนการตรวจสอบภายในให้สามารถครอบคลุมหน่วยงาน
หรอืกจิกรรมทีค่วรด าเนินการตรวจสอบในแต่ละปีไดอ้ย่างครบถ้วน และเหมาะสมกบัทรพัยากรของงาน
ตรวจสอบภายในทีม่อียู่  อนัไดแ้ก่  อตัราก าลงั งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  และระยะเวลาการปฏบิตังิาน       
มคีวามจ าเป็นต้องน าแนวทางการประเมนิความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ  เพื่อช่วยให้
สามารถพจิารณาถงึความเสี่ยงหรอืความน่าจะเป็นที่อาจเกดิขึ้นและเป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญในระดับสูง  ก็ควรวางแผนการ
ตรวจสอบทนัทหีรอืในปีแรก ๆ 
 ขัน้ตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้รบัผิดชอบในการประเมนิความเสี่ยง ได้เลือกใช้วิธีการประเมนิความเสี่ยงในระดบัหน่วยงานทุก
หน่วยงาน ประกอบดว้ย  3 ขัน้ตอนหลกั ๆ  คอื 
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 (1)  การระบุปัจจยัเสีย่ง   ผู้ตรวจสอบภายในผู้รบัผดิชอบในการประเมนิความเสี่ยง

คน้หาสถานการณ์หรอืสาเหตุทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสีย่งขึน้ภายในหน่วยรบัตรวจ โดยพจิารณาขอ้มลูทีไ่ด้
จากการส ารวจเบือ้งต้น จากสภาพแวดลอ้มทัว่ไปทัง้ภายในและภายนอกของหน่วยรบัตรวจ และน ามา
แยกเป็นประเภทของขอ้มูลที่เกี่ยวกบัด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านความรู ้ ด้านการเงนิ และ
ด้านกฎหมาย ระเบียบ  เช่น  ปัจจยัเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบตัิงาน  ปัจจยัเสี่ยงเกี่ยวกบั
กระบวนการและวธิกีารด าเนินงาน  ปัจจยัเสีย่งเรือ่งการเบกิจา่ยเงนิ  เป็นตน้ 
 (2) การวิเคราะห์ความเสีย่ง เมื่อผูต้รวจสอบภายในผูร้บัผดิชอบในการประเมนิความ

เสีย่งสามารถระบุสาเหตุความเสีย่งภายในหน่วยรบัตรวจว่าเป็นเรื่องใดในระดบัหน่วยงานหรอืกจิกรรม
แลว้ กไ็ดท้ าการวเิคราะหว์่าปัจจยัเสีย่งนัน้มผีลกระทบอยา่งไรต่อหน่วยรบัตรวจ และมโีอกาสหรอืความถี่
ทีจ่ะเกดิมากน้อยเพยีงใด  โดยมกีารก าหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจยัเสี่ยงทีพ่บเป็น 5 ระดบั เช่น สูงมาก 
สงู ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก     
 ขัน้ตอนสุดทา้ยของการวเิคราะห ์ ผูต้รวจสอบภายในผู้รบัผดิชอบในการประเมนิความ
เสี่ยงท าการสรุปในภาพรวมของเทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดว่าแต่ละหน่วยงานหรอืกิจกรรมที่เลอืกประเมนิ    
มคีวามเสีย่งโดยเฉลีย่ดว้ยคะแนนเท่าใดบา้ง 
 (3) จดัล าดบัความเสีย่ง  เมือ่ผูต้รวจสอบภายในผูร้บัผดิชอบในการประเมนิความเสี่ยง

ทราบแลว้ว่าในแต่ละหน่วยงานหรอืกจิกรรมตามทีเ่ลอืกประเมนิ มคีะแนนความเสีย่งเท่าใดแลว้ กน็ ามาจดั
เรยีงล าดบัจากคะแนนมากสุดไปหาน้อยสุด  เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปี
ต่อไป  
 

2.4  การวางแผนการตรวจสอบ 
  จากผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในและการประเมนิความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบ
ภายในผู้รบัผดิชอบในการวางแผนการตรวจสอบ ได้พจิารณาว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวใน
หน่วยงานหรอืกจิกรรมใด   ดงันี้ 
  (1) น าล าดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขัน้ตอนที่ 2.3 มาพิจารณา             
จดัช่วงความเสี่ยง เพื่อให้ได้หน่วยงานหรอืกิจกรรมใดที่มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ที่ควรวางแผนการ
ตรวจสอบ  ในปีแรก ๆ และไล่เรยีงความเสีย่งตามล าดบัทีค่ านวณไดใ้นปีถดั ๆ ไป 
   (2)  พจิารณาความถีท่ีค่วรเขา้ท าการตรวจสอบ 
   (3)  ค านวณจ านวนคน/วัน ที่จะท าการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ 
  ในการนี้ ผู้ตรวจสอบภายในผู้รบัผดิชอบในการวางแผนการตรวจสอบ ได้พจิารณาข้อ
ควรระวงัในการวางแผนการตรวจสอบ คอืจะพจิารณาว่าผูต้รวจสอบภายในมคีวามรู ้ความสามารถ และ
ความช านาญในการตรวจสอบในรายละเอยีดงานนัน้ ๆ เพยีงพอหรอืไม่ จงึจะมอบหมายให้รบัผดิชอบ
ตรวจสอบ  เรื่องนัน้ๆ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิความเสีย่งในการปฏบิตังิานทีเ่กดิจากตวัของผูต้รวจสอบภายใน 
ซึง่อาจจะท าใหแ้ผนการตรวจสอบไม่ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคไ์ด ้
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  เมื่อได้ก าหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว  ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี โดยการน าข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจดัท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี  ดงันี้ 
                   (1)  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นเรื่องหรอืกจิกรรมทีท่ าการตรวจสอบ เพื่อจะไดว้างแผนการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 
 (2)   ก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรบัตรวจ เรื่องที่ตรวจ 
ความถีใ่นการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจ านวนคน / วนัในการตรวจสอบ   
 (3)  ก าหนดผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบ  โดยระบุชื่อผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบ         
ซึง่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ไดก้ าหนดผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบคอื นักวชิาการ
ตรวจสอบภายใน  
 2. 5  การวางแผนการปฏิบติังาน 
  ผู้ตรวจสอบภายในได้จดัท าแผนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ซึ่งในการวางแผนการปฏิบตัิงานก็ยงัต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  การ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้ผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การวางแผนการ
ปฏบิตังิานในแต่ละเรือ่งครอบคลุมประเดน็การตรวจสอบ   ทีม่คีวามส าคญั   
 การวางแผนการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็     มกีาร
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมตาม
สภาวะการณ์ได้ตลอดเวลา ทัง้นี้  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดมกีารวางแผนการ
ปฏบิตังิานตามขัน้ตอนด าเนินการ   ดงันี้ 
 (1)  การก าหนดประเดน็การตรวจสอบ 

(2) การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตังิาน   
  (3)  การก าหนดขอบเขตการปฏบิตังิาน 
 (4)  การก าหนดแนวทางการปฏบิตังิาน 
 (1)  การก าหนดประเดน็การตรวจสอบ 
                    ในการวางแผนการปฏบิตังิาน ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการส ารวจขอ้มูลเพิม่เตมิ เช่น  
สัมภาษณ์บุคคลทัง้ภายใน และภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์
เปรยีบเทยีบข้อมูลที่ส ารวจได้ เป็นต้น เพื่อหาข้อมูล หลกัฐานเพิม่เติม  ที่จะก าหนดประเด็นของการ
ตรวจสอบว่าประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด  เพื่อจะได้ก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขต และ
แนวทางการปฏบิตังิานตรวจสอบ  ในรายละเอยีดต่อไป   
 (2)  การก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบติังาน 
  ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของปฏิบัติงานในเรื่องหรือกิจกรรมที่
ตรวจสอบไว ้เพื่อใหท้ราบว่าเมื่อการตรวจสอบสิน้สุด จะไดป้ระเดน็ขอ้ตรวจพบอะไรบา้ง ในการก าหนด
วตัถุประสงค์ของการปฏบิตังิาน  ซึ่งมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเดน็  การตรวจสอบที่
ส าคญั ๆ หรอืทีค่วรสนใจเป็นพเิศษ และพจิารณาทางดา้นความเสีย่งและการควบคุมความเสีย่งดว้ย      
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 (3)  การก าหนดขอบเขตการปฏิบติังาน 
  การก าหนดขอบเขตการปฏบิตังิานเป็นการก าหนดเพื่อให้ทราบว่าจะตรวจสอบอะไรเป็น
จ านวนมากน้อยเท่าใด  ผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการก าหนดขอบเขตของการ
ปฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอ ในอนัทีจ่ะช่วยใหส้ามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์  ซึง่ไดก้ าหนดให้
ครอบคลุมถงึระบบการท างานต่าง ๆ เอกสารหลกัฐาน รายงาน บุคลากร และทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง   
 (4)  การก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน 
                   แนวทางการปฏบิตังิาน  หมายถงึ การก าหนดวธิปีฏบิตังิานในรายละเอยีดที ่ผูต้รวจสอบ
ภายในได้จดัท าไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิตังิาน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏบิตังิานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวตัถุประสงค์
อะไร         ทีห่น่วยรบัตรวจใด ณ เวลาใด และใชว้ธิกีารและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึง่จะช่วยในการ
รวบรวมหลกัฐานในรายละเอยีดเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยจดัท ารายละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีาร
ปฏบิตังิานตรวจสอบตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สุด   
แผนการปฏิบติังานส าหรบัการตรวจสอบในแต่ละเรือ่งหรือกิจกรรมจะประกอบด้วยสาระส าคญั  ดงันี้   
 1) เรือ่งและหน่วยรบัตรวจ  ไดก้ าหนดว่าเป็นแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบในเรือ่งใด และ   
ณ  หน่วยรบัตรวจใดบา้ง 
                    2) วตัถุประสงคใ์นการปฏบิตังิาน  มกีารก าหนดเพื่อใหท้ราบว่าผูต้รวจสอบภายใน จะทราบ
ประเดน็ขอ้ตรวจพบอยา่งไรบา้ง เมือ่เสรจ็สิน้การตรวจสอบ 
                    3)  ขอบเขตการปฏบิตังิาน มกีารก าหนดขอบเขตประเดน็ทีจ่ะตรวจสอบ และปรมิาณงาน
ทีจ่ะท าการทดสอบ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตังิานทีก่ าหนดไว้ 
                    4)  แนวทาง/วธิกีารปฏบิตังิาน ไดก้ าหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีารปฏบิตังิานตรวจสอบ ในแต่
ละเรื่องไวใ้หช้ดัเจนและเพยีงพอสมควร ระบุวธิกีารในการคดัเลอืกขอ้มลู การวเิคราะห ์การประเมินผล 
และการบนัทกึข้อมูลที่ได้รบัระหว่างการบรหิารงานตรวจสอบ รวมทัง้ก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่
เหมาะสมอนัจะช่วยใหก้ารตรวจสอบไดห้ลกัฐานครบถว้นและเพยีงพอทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
                  5) ชื่อผูต้รวจสอบและระยะเวลาทีต่รวจสอบ เพื่อใหท้ราบว่าใครเป็นผูร้บัผดิชอบตรวจสอบ    
เรือ่งใด  และตรวจสอบเมือ่ใด 
                6) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น             
การตรวจสอบทีส่ าคญัพรอ้มระบุรหสักระดาษท าการทีใ่ชบ้นัทกึผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอ้างองิ      
และการค้นหากระดาษท าการ  นอกจากนี้ ได้มกีารลงลายมอืชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพรอ้มทัง้วนัที่           
ทีต่รวจสอบหรอืสอบทานไวด้ว้ย เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าใครเป็นผูต้รวจสอบและผูส้อบทาน 
 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏบิตังิานเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว งานขัน้ต่อไป
ของผูต้รวจสอบภายใน ทีจ่ะตอ้งพจิารณาก่อนเขา้ท าการตรวจสอบตามขัน้ตอนและวธิกีารทีไ่ดก้ าหนดไว้
ตามแผนการปฏิบตัิงาน คือ กระดาษท าการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานตามแนวทาง /วิธีการ
ปฏิบตัิงานที่ก าหนดไว้เพื่อบนัทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่างๆ ในระหว่างการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ ให้เป็น
หลกัฐานอ้างองิในการเขยีนรายงานผลการปฏบิตังิานและขอ้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขขอ้บกพร่อง
ต่อไป   
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เร่ืองท่ี  3  การเสนอและการอนุมติัแผน 
 เมื่อหน่วยตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรยีบร้อยแล้ว  ได้เสนอ
แผนการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรเีมอืงรอ้ยเอด็ผ่านปลดัเทศบาล  เพื่อพจิารณาอนุมตัภิายในเดอืน
กันยายนของทุกปี และควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  ซึ่งในระหว่างการ
ปฏบิตังิานถ้าหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพบว่ามสีิง่หนึ่งสิง่ใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏบิตังิานใหเ้ป็นไป
ตามแผนการตรวจสอบได้หรอืมเีรื่องเร่งด่วนต้องตรวจสอบเพิม่เตมิ  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะ
พจิารณาทบทวนปรบัปรุงและเพิม่เตมิแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ผู้บรหิารพจิารณาอนุมตัอิกี
ครัง้หนึ่ง 
 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจดัท าแผนการปฏิบตัิงานตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมายจาก
หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสร็จเรยีบร้อย  จะมกีารเสนอแผนการปฏิบตัิงานให้หวัหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน    ใหค้วามเหน็ชอบก่อนทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบในขัน้ตอนต่อไป 
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การปฏิบติังานตรวจสอบ 
 การปฏิบตัิงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวม

หลกัฐาน  เพื่อวเิคราะห์และประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน ระเบียบปฏิบตัิขององค์กร รวมทัง้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้เสนอข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะต่อผูบ้รหิารเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารงาน 
การปฏบิตังิานตรวจสอบ  ประกอบดว้ยสาระส าคญั  3  เรือ่ง  ไดแ้ก่   

เรือ่งที ่ 1  ก่อนเริม่ปฏบิตังิานตรวจสอบ 
เรือ่งที ่ 2  ระหว่างการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
เรือ่งที ่ 3  การปฏบิตัเิมือ่เสรจ็สิน้งานตรวจสอบ 

 

เร่ืองท่ี  1  ก่อนเร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบ 
 หลงัจากจดัท าแผนการปฏบิตังิานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  ผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัท าตาราง
การปฏบิตังิานตรวจสอบในรายละเอยีดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรอืกจิกรรม  และท าความตกลง
กบัหน่วยรบัตรวจในเรื่องความพรอ้มขอบเขตของการตรวจสอบ ก าหนดวนัและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ       การด าเนินการก่อนเริม่ปฏบิตังิานตรวจสอบ มขีัน้ตอน ดงันี้ 

1.1 การแจง้เขา้ตรวจต่อหน่วยรบัตรวจล่วงหน้า หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจดัท า
หนงัสอืแจง้ และประสานงานต่อผูอ้ านวยการกองแต่ละกองของหน่วยรบัตรวจ และผูท้ีม่หีน้าที่รบัผดิชอบ
งานหรอืกจิกรรมที่จะตรวจสอบให้ทราบถงึวตัถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวนัและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ เพื่อใหห้น่วยรบัตรวจไดจ้ดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานให้ครบถว้นพรอ้มส าหรบัการรบัตรวจ 

1.2 การเตรยีมการเบื้องต้น เมื่อจะตรวจสอบในเรื่องใดหรอืกิจกรรมใดผู้ตรวจสอบ
ภายใน มกีารเตรยีมการในเบือ้งตน้เกีย่วกบัเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว เพื่อก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น 
กระดาษท าการ รายงานผลการปฏบิตังิาน และรายงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  ศกึษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อใหท้ราบถงึโครงการต่าง ๆ ปัญหา  
แผนงานและวตัถุประสงคโ์ดยรวม 

(3)  ศกึษารายละเอยีดของขอ้มลูอา้งองิทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจสอบ  
(4)  ศึกษา และจดัเตรยีมกระดาษท าการที่จะใช้ในการปฏิบตัิงานตามแนวทาง/

วธิกีารปฏบิตังิานทีก่ าหนดไว ้เพื่อบนัทกึขอ้มลู ขอ้ตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่างการปฏบิตังิานนัน้ ๆ   
 
 
 
 
 
 

   
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

เร่ืองท่ี 2   ระหว่างการปฏิบติังานตรวจสอบ 
  วนัเขา้ตรวจสอบ เมือ่หน่วยรบัตรวจน าเอกสารหลกัฐานขอ้มลูพรอ้มส าหรบัการรบัตรวจ     
ผู้ตรวจสอบภายในเริม่ปฏิบตัิงานตรวจสอบด้วยการแจ้งรายละเอียดเปิดการตรวจสอบ ระหว่างทีม
ตรวจสอบกบัผูร้บัตรวจทีเ่กีย่วขอ้ง  มกีารอธบิายวตัถุประสงค ์รายละเอยีดของขอบเขตการตรวจสอบให้
ผูร้บัตรวจทราบ ระหว่างการปฏบิตังิานตรวจสอบมขีัน้ตอนทีค่วรด าเนินการ  ดงันี้        

2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ มกีารมอบหมายงานตามที่ผูต้รวจสอบภายในแต่ละ
คนมีความถนัด ความรู้ ความช านาญ รวมทัง้ ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความช านาญและ
ประสบการณ์แก่ผูต้รวจสอบภายในแต่ละคน และไมก่ระทบต่อความเป็นอสิระดว้ย 
                    2.2  วธิปีฏบิตัิการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะเลอืกวธิกีารตรวจและเทคนิคการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมในแต่ละขัน้ตอนซึง่แลว้แต่ความเหมาะสมของลกัษณะงานทีต่รวจ  ดงันี้ 
  (1)  การรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐานการตรวจสอบ ซึง่อาจเป็นทางการโดยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และไมเ่ป็นทางการดว้ยวาจา 
  (2) การเข้าสงัเกตการณ์ปฏิบตัิงาน เพื่อหาข้อสรุปของการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ ว่า             
มปีระสทิธภิาพเพยีงใด 
  (3) การท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสนิทรพัย์ ทัง้นี้ 
รวมถงึการสอบทานประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน 
  (4)  การทดสอบการปฏบิตังิานตามระบบทีว่างไว ้
                    (5)  การตรวจสอบเชงิวเิคราะห ์ซึง่เป็นวธิกีารวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีเ่ป็น
ตวัเลข 

2.3 การก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน  
หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะคอยก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของแต่ละทีมอย่าง

ละเอียดสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธปีฏิบตัิการตรวจสอบ และ
ขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ พร้อมทัง้เวลาที่ใช้ในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับตารางการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบทีก่ าหนดไว ้
                2.4  การน าแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบมาใช ้
  ผูต้รวจสอบภายในจะน าแผนการปฏบิตังิานทีไ่ดจ้ดัท าไวล้่วงหน้า มาใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได ้    โดยผูต้รวจสอบภายในจะระบุขอ้เสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏบิตังิานไวใ้นกระดาษ
ท าการ ซึง่หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะเป็นผูป้ระเมนิความสมเหตุสมผลของขอ้เสนอแนะนัน้อกีครัง้ 
 2.5  การเปลีย่นแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ 
  ผู้ตรวจสอบภายในอาจมกีารเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพจิารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการ
ตรวจสอบ ทัง้นี้ จะขออนุมตัจิากหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกครัง้ 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

 2.6  การประชุมปิดงานตรวจสอบ 
         การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระท าเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยเมือ่ผูต้รวจสอบภายใน  ไดจ้ดัท า
สรุปผลสิง่ที่ตรวจพบ หรอืเมื่อจดัท าร่างรายงานผลการปฏบิตังิานเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผู้เขา้ร่วมประชุม
ต้องประกอบด้วยผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจที่มอี านาจสัง่การให้ปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะหรอืผลสรุปจากที่
ประชุม และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบหรอืเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีร่บัตรวจ  เรือ่งต่าง ๆ ทีน่ าเขา้มาเป็นวาระการ
ประชุม ดงันี้ 
 (1)  สรปุผลการตรวจสอบ 
 (2)  ท าความเขา้ใจและชีแ้จงประเดน็ทีย่งัสงสยั 
 (3)  แลกเปลีย่นความคดิเหน็  และหาขอ้ยตุใินประเดน็ทีย่งัมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั 
 (4)  แจง้ก าหนดการการออกรายงานผลการปฏบิตังิาน 
 (5)  ขอบคุณผูเ้กีย่วขอ้งในการใหค้วามรว่มมอื 
 

เร่ืองท่ี  3  การปฏิบติัเม่ือเสรจ็ส้ินงานตรวจสอบ 
 หลงัจากเสรจ็สิน้การปฏบิตังิานตรวจสอบในหน่วยรบัตรวจแลว้ ไดส้อบทานใหแ้น่ใจว่า
ทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์  และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้  
นอกจากนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานกระดาษท าการ  เอกสาร  หลกัฐานที่รวบรวมไว้ จากการ
ตรวจสอบและขอ้สรุปสิง่ที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏบิตังิาน ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
โดยประเมนิจากความส าเรจ็ของงานตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้  
     การปฏบิตังิานเมือ่เสรจ็สิน้งานตรวจสอบ  ประกอบดว้ย 
       3.1  การรวบรวมหลกัฐาน 
             หลกัฐานการตรวจสอบ (Audit  Evidence)  หมายถงึ เอกสาร ขอ้มลู หรอืขอ้เทจ็จรงิต่าง 
ๆ   ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างท าการ
ตรวจสอบ รวมถงึ หลกัฐานทีข่อเพิม่เตมิเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกบัขอ้สรุปหรอื
ขอ้ตรวจพบในการพสิูจน์ว่าสิง่ทีไ่ดต้รวจพบนัน้  มคีวามถูกตอ้งน่าเชื่อไดม้ากน้อยเพยีงใด  
              ความเพียงพอของหลกัฐานการตรวจสอบ  หมายถงึ  ขอ้มูลจรงิที่รวบรวมได้และ
จ านวนขอ้มลูมคีวามเพยีงพอทีจ่ะท าใหส้ามารถยนืยนัหรอืใหข้อ้สรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมเหตุสมผล ท าให้
ทุกคนสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน  การพิจารณาว่าจ านวนเพียงพอหรอืไม่นัน้ ต้องพิจารณาว่า
หลกัฐานนัน้เป็นหลกัฐานทางตรงหรอืหลกัฐานทางออ้ม ในกรณีทีเ่ป็นหลกัฐานทางตรงซึง่ไดแ้ก่หลกัฐาน
ที่ยนืยนัได้ชดัเจน     แน่นอนท าให้ทุกคนหมดความสงสยัได้  มหีลกัฐานเพยีงชิ้นเดยีวก็เพยีงพอ  ถ้า
เป็นหลกัฐานทางอ้อม           ซึ่งได้แก่หลกัฐานแวดล้อมที่มาเสรมิความมัน่ใจ และความน่าจะเป็น 
ดงันัน้ หลกัฐานทางออ้มอาจจะตอ้งมจี านวนมากหรอืหลายประเภท 
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              ความเชือ่ถือได้และจดัหามาได้ของหลกัฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่
เชื่อถอืไดแ้ละโดยใชเ้ทคนิควธิกีารตรวจสอบทีด่ทีีสุ่ด  เช่น 

- ขอ้มลูหลกัฐานทีไ่ดม้าจากแหล่งอสิระหรอืแหล่งภายนอกน่าเชื่อถอืมากกว่าขอ้มลู
หลกัฐานทีไ่ดม้าจากภายในหน่วยรบัตรวจ 

-  ขอ้มลูหลกัฐานทีไ่ด้มาจากระบบควบคุมภายในทีด่ ี น่าเชื่อถอืมากกว่าขอ้มลูหลกัฐานที่
ไดม้าจากระบบควบคุมภายในทีม่จีดุอ่อน 

-  การสงัเกตการณ์ การค านวณ และวิธีการอื่นได้โดยตัวผู้ตรวจสอบเองน่าเชื่อถือ
มากกว่าขอ้มลูหลกัฐานทีไ่ดม้าจากการปฏบิตังิานของผูอ้ื่น 
  -  ตน้ฉบบัของขอ้มลูหลกัฐานน่าเชื่อถอืมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรอืร่าง 
 ความเกีย่วข้องของหลกัฐาน  หมายถงึ หลกัฐานที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์
การตรวจสอบ  มคีวามสมัพนัธก์บัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ 
  ความมีประโยชน์ของหลกัฐาน หมายถงึ หลกัฐานทีช่่วยในการควบคุมและตดัสนิใจ
ของผู้บรหิาร  เพื่อให้ส่วนราชการประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด  เช่น  ความทนัเวลา
(Timeliness)  ในการใชป้ระโยชน์ และความมสีาระ(Materiality) ในการสรปุความเหน็หรอืตดัสนิใจ 
           3.2  การรวบรวมกระดาษท าการ  (Working  Papers   Preparation) 
  กระดาษท าการ (Working Papers)  คือ  เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน  จดัท าขึ้นใน
ระหว่างการตรวจสอบเพื่อบนัทึกรายละเอียดการท างาน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  วธิกีารตรวจสอบ  ขอ้มลูจากการประเมนิและวเิคราะห ์ และผลสรุป
ของการตรวจสอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏบิตังิาน 
 ในการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบตัง้แต่การวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ  การรวบรวมหลกัฐานและขอ้มูล  ตลอดจนการร่างรายงานผลการปฏบิตังิาน  จ าเป็นต้อง
จดัท ากระดาษท าการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเกบ็บนัทกึหลกัฐานต่าง ๆ  เกี่ยวกบัวธิกีารตรวจสอบ
ที่ใช้  ผลที่ได้จากการตรวจสอบและหลกัเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบ และยงัเป็นหลกัฐานการ
ปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน  ทบทวนงานในความรบัผดิชอบและการวดัผลงาน  
อันเป็นการบ่งชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบ  เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง
ภายหลงั  รวมทัง้การอา้งองิในการตรวจสอบครัง้ต่อไป และการอา้งองิกบับุคคลภายนอก   
ประเภทของกระดาษท าการ  ประกอบดว้ย 

1.  กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจดัท าขึ้นเอง เช่น กระดาษท าการที่ใช้บนัทกึ
แผนการตรวจสอบและแผนการปฏบิตังิาน กระดาษท าการบนัทกึการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 
กระดาษท าการบนัทกึผลการตรวจสอบโดยละเอยีดในแต่ละเรือ่ง กระดาษท าการสรปุประเดน็ขอ้ตรวจพบ 
กระดาษท าการ      ในการรา่งรายงานผลการปฏบิตังิาน  เป็นตน้ 

2.  กระดาษท าการที่จ ัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร  หรือส าเนา
รายละเอยีดประกอบบญัชหีรอือื่น ๆ และแผนผงัทางเดนิของระบบงาน  เป็นตน้   

3.  กระดาษท าการทีผู่ต้รวจสอบไดร้บัจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรบัแจง้การยนืยนั
ยอด   แบบสอบถาม และหนงัสอืรอ้งเรยีนการทุจรติ เป็นตน้ 
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ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ส าเนาเอกสารหรอืเอกสารอื่น ๆ ที่จดัท าโดยหน่วยรบั
ตรวจหรอืได้รบัจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษท าการ  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของกระดาษท าการประเภทนี้เช่นเดยีวกบักระดาษท าการทีผู่ต้รวจสอบภายในจดัท าขึน้เอง  

 ผลสรปุการตรวจสอบจากกระดาษท าการอาจท าไดห้ลายรปูแบบ  คอื 
  1.  การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ  เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องที่ตรวจสอบ
เป็นส่วน ๆ โดยระบุวตัถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ  สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการ
ตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้ สิง่ที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้จากผูร้บัตรวจ 
  2.  การสรุปแบบสถติ ิเป็นการสรุปโดยใชแ้บบสถติใินการรายงานผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ
รายการ การสรุปควรจดัท าเป็นขัน้ ๆ ลดหลัน่กันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วนยอดจะมี
รายละเอยีด ประกอบน้อยลดหลัน่กนัลงไปตามล าดบั 
  3.  การสรปุผลการประชุม เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูร้บัผดิชอบในหน่วยรบั
ตรวจ  ผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นด้วย และสิ่งที่ไม่เห็นด้วย พร้อมทัง้
ขอ้เสนอแนะ และระบุวนัที ่เวลา ทีม่กีารประชุม 
  4.  การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในตามขัน้ตอนของแนวการตรวจสอบ 
  5.  การสรปุขอ้บกพรอ่ง เป็นส่วนทีส่ าคญัทีสุ่ดส่วนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลต้อง   
ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ หรอืขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ทีไ่ดต้รวจพบ 
การจดัเกบ็กระดาษท าการ 
  โดยปกตกิระดาษท าการทีท่ าขึน้ในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ม แยกเป็น 2 
ประเภท  คอื 
  1. แฟ้มปัจจุบนั (Current File) ใช้กบักระดาษท าการที่ท าขึน้ในงวดการตรวจสอบงวด
นัน้ หรอืครัง้นัน้โดยเฉพาะ  และจะไม่มสี่วนสมัพนัธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงวดต่อไป  เช่น กระดาษ
ท าการตรวจนบัเงนิสด  ฯลฯ 
  2. แฟ้มถาวร (Permanent File) ใชก้บักระดาษท าการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงวดอื่นๆ 
ทีม่คีวามส าคญัทีต่อ้งใชอ้า้งองิประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เช่น รายงานผลการปฏบิตังิาน  ฯลฯ 
3.3  การสรปุผลการตรวจสอบ 
  การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวธิกีารปฏบิตัิงานตรวจสอบขัน้สุดท้ายก่อนการจดัท า       
รายงานผลการปฏบิตัิงานหลงัจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ 
หรอืเป็นเรื่องที่เห็นว่าจ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏบิตัิงานตรวจสอบ  โดยผู้ตรวจสอบจะต้อง
รวบรวมขอ้เท็จจรงิและหลกัฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ  เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรอืสิ่งที่
ตรวจพบทัง้ด้านดแีละปัญหาขอ้บกพร่องที่คดิว่ามคี่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
  ส่ิงท่ีตรวจพบ  (Audit  Finding)  หมายถงึ  ขอ้เทจ็จรงิทีร่วบรวมและสรุปจากหลกัฐาน
ทีไ่ดร้ะหว่างการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  ตามวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ  ขอ้ตรวจพบทีค่วรแก่การ
รายงานให ้ ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ  ควรมลีกัษณะดงันี้ 
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  1. มคีวามส าคญัควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทัง้ด้านดีและด้าน
ขอ้บกพร่อง  ขอ้ตรวจพบด้านดคีวรรายงานเพื่อส่งเสรมิขวญัก าลงัใจแก่ผู้ปฏบิตัดิแีละเป็นตวัอย่างกบั
หน่วยงานอื่น ส่วนขอ้ตรวจพบด้านบกพร่อง  ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาส าคญั  มผีลกระทบต่อ
ผลส าเรจ็ของงานอยา่งมสีาระส าคญั 
  2. มหีลกัฐานชดัเจนและรบัฟังได ้ ผลสรปุดงักล่าวอาจไดม้าจากขอ้เทจ็จรงิทีม่หีลกัฐาน
ถูกตอ้งเชื่อถอืได ้ และบางส่วนอาจไดม้าจากการวเิคราะหอ์ยา่งเทีย่งธรรม   
  ในการสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายใน มีการสรุปข้อตรวจพบให้ครบ
องค์ประกอบ  โดยต้องชี้ให้เห็นข้อเท็จจรงิว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร  สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร  
(Statement of Condition) สิ่งที่ตรวจพบต่างจากข้อก าหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร 
(Audit Criteria)สิง่ทีต่รวจพบมผีลอยา่งไรบา้ง(Effect) ท าไมจงึเกดิขึน้ได ้(Cause)  และจะแกไ้ขไดอ้ย่างไร  

องคป์ระกอบของขอ้ตรวจพบ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 
   1. สภาพที่เกิดจรงิ (Condition) ได้แก่ สิง่ที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจรงิจากการ
สงัเกตการณ์ การสอบถามพนกังานผูป้ฏบิตั ิวเิคราะห ์ทดสอบและสอบทานโดยมขีอ้มลูหลกัฐานทีแ่น่ชดั 
  2. เกณฑก์ารตรวจสอบ (Criteria) ไดแ้ก่  หลกัเกณฑท์ีจ่ะใชใ้นการตรวจสอบ  โดยอาจ
ก าหนดจากกฎหมาย  มาตรฐานการปฏบิตังิาน  แผนงานทีก่ าหนด  หรอืหลกัปฏบิตัทิีด่ ี
  3. ผลกระทบ (Effect) ไดแ้ก่ ขอ้มลูแสดงโอกาสความเสีย่ง หรอืผลเสยีหายทีจ่ะเกดิจาก
ปัญหานัน้  โดยควรระบุในเชงิปรมิาณ  จ านวนความเสยีหาย  จ านวนวนัทีล่่าช้า  การระบุผลกระทบที่
ชดัเจนมสีาระส าคญั ๆ  เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหข้อ้ตรวจพบไดร้บัความสนใจจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  4. สาเหตุ (Cause) ไดแ้ก่ ขอ้มลูแสดงสาเหตุ สาเหตุทีเ่กดิปัญหานัน้เกดิจากระบบการ
ควบคุมภายในที่ไม่ดีหรอืการไม่ปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั  นโยบาย  มาตรฐานที่หน่วยงาน
ก าหนด  

5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  เป็นข้อมูลตามความเหน็ที่ผู้ตรวจสอบเสนอขึน้  
โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พฒันามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ  ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อให้ขอ้เสนอแนะนัน้มคีุณค่าเป็นที่ยอมรบัและปฏบิตัไิด้  ขอ้เสนอแนะควรท าในลกัษณะสรา้งสรรค์  
และค านึงถงึตน้ทุนและผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัว่าคุม้ค่าทีจ่ะปฏบิตั ิ
 
3.  การจดัท ารายงานและติดตามผล 
  3.1 การจดัท ารายงาน 
 การจดัท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏบิ ตั ิง านให ้ผู ้บร หิ ารทราบถ ึง
วตัถุประสงค์ ขอบเขต วธิปีฏบิตังิานและผลการตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมดทุกขัน้ตอน  สรุปขอ้บกพร่องที่
ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคญัและการควบคุม รวมทัง้เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บรหิารควรทราบ พร้อม
ขอ้เสนอแนะในการแก้ไข ปรบัปรุง เพื่อเสนอผู้บรหิารหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งพจิารณาสัง่การแก้ไขปรบัปรุ ง
ต่อไป 
  การเสนอรายงานผลการปฏบิตังิานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผูต้รวจสอบ จะต้องเอาใจใส่     
เป็นพเิศษเพราะรายงานนัน้แสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพของการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายในทัง้หมด  
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ลกัษณะของรายงานทีด่ตี้องเป็นรายงานทีม่ปีระโยชน์ต่อผูอ่้านรายงานเรื่องทีม่สีาระส าคญั ขอ้ตรวจพบ
เป็นเรือ่งทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้เสนอแนะหรอื ขอ้แนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏบิตัไิด ้ 
ลกัษณะของรายงานผลการปฏิบติังานทีดี่   มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
  ถกูต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏบิตังิานตอ้งมคีวามถูกตอ้ง ขอ้ความทุกประโยค  
ตวัเลขทุกตวั  เอกสารอ้างองิทุกชนิดต้องมาจากหลกัฐานที่น่าเชื่อถอื  และผู้ตรวจสอบได้ประเมนิข้อมูล
เหล่านัน้แล้ว การอ้างอิงทุกครัง้ต้องมเีอกสารหลกัฐานประกอบและสามารถให้ค าอธิบายแล้วพิสูจน์
ขอ้เทจ็จรงิได ้    ทุกเรือ่ง การรายงานสิง่ใดกย็อ่มหมายความว่าสิง่นัน้ผูต้รวจสอบไดท้ราบหรอืไดย้อมรบั
แลว้ว่าเป็นสิง่ทีต่รงตามขอ้เทจ็จรงิ 
  ชดัเจน  (Clarity)  หมายถงึ  ความสามารถในการสื่อขอ้ความหรอืความต้องการของ       
ผูต้รวจสอบ  หรอืสิง่ทีต่้องการเสนอใหผู้อ่้านรายงานเข้าใจเช่นเดยีวกบัผูต้รวจสอบภายในโดยไม่ต้องมี
การตคีวามหรอือธบิายเพิม่เตมิ   
  กะทดัรดั  (Conciseness) หมายถงึ การตดัทอนความคดิ ขอ้ความ ค าพูดทีฟุ่่มเฟือย 
หรอืสิง่ทีไ่มใ่ช่สาระส าคญัและสิง่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัเรือ่งทีจ่ะรายงานออกไป   
  ทนักาล (Timeliness)  การเสนอรายงานตอ้งกระท าภายในเวลาทีเ่หมาะสม ทนัต่อการ
แก้ไขสถานการณ์  ผู้ตรวจสอบภายในควรพจิารณาว่าสิง่ที่ตรวจพบ  ควรรายงานในขณะและเวลาใด 
เพราะผู้บรหิารต้องน าสิง่ที่เสนอในรายงานไปด าเนินการต่อมใิช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพื่อ
การศกึษาทางประวตัศิาสตร ์
  สร้างสรรค์  (Constructive  Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและ
ความจรงิใจของผูต้รวจสอบ ผูร้ายงานควรชีใ้หเ้หน็ส่วนดขีองการปฏบิตังิานก่อนที่จะกล่าวถงึขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ทีต่้องการให้ปรบัปรุง  ท าใหผู้อ่้านคลอ้ยตามค าแนะน า และขอ้เสนอแนะ และมคีวามพอใจที่จะให้
ความร่วมมอื   ในการแก้ไขปรบัปรุง  การวจิารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มกีารให้ข้อเสนอแนะ หรอืการ
วจิารณ์โดยปราศจากการเสนอแนะขอ้ยตุทิีช่อบดว้ยเหตุผลเป็นสิง่ทีไ่มค่วรกระท า 
  จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจบัประเด็นได้ตัง้แต่ต้นจนจบ    
โดยการใช้รูปแบบถ้อยค า  และศลิปะของภาษา  ท าให้ผู้อ่านยอมรบัและเกดิความรูส้กึต้องการแก้ไข
ปัญหาหรอืขอ้แนะน าทีผู่ต้รวจสอบเสนอในรายงาน โดยชีใ้หเ้หน็ปัญหา ประโยชน์ร่วมกนัและประโยชน์
ต่อองคก์ร  ไมต่ าหนิโดยไมม่ขีอ้แนะน าในเชงิสรา้งสรรค ์ใหท้ราบถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข   
  รปูแบบรายงานผลการปฏิบติังาน 
  รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ  และความ
ตอ้งการของฝ่ายบรหิาร  รปูแบบและวธิกีารรายงานทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป  มดีงันี้  

1.  การรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  (Written  Report)  เป็นวธิกีารรายงานทีม่ลีกัษณะ
เป็นทางการ  ใชร้ายงานผลการปฏบิตังิานเมือ่การตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแลว้เสรจ็  ผูต้รวจสอบภายใน
จะต้องจดัท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ  เสนอความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอ
ต่อผูบ้รหิาร 
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2.  การรายงานด้วยวาจา  (Oral  Report)  แยกเป็น 
2.1 การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กบัรายงานที่ต้องกระท าโดย

เรง่ด่วนเพื่อใหท้นัต่อเหตุการณ์  จะใชใ้นกรณทีีค่วรแจง้ใหผู้บ้รหิารหรอืหวัหน้าหน่วยรบัตรวจทราบทนัที
ทีต่รวจพบ      เพราะหากปล่อยใหล้่าชา้อาจมคีวามเสยีหายมากขึน้ 

2.2  การรายงานดว้ยวาจาทีเ่ป็นทางการ  เป็นการรายงานโดยการเขยีนรายงานและมี
การน าเสนอดว้ยวาจาประกอบ 

นอกจากนี้ การรายงานดว้ยวาจายงัใชใ้นกรณเีสนอรายงานผลความคบืหน้า หรอืผลการ
ตรวจสอบโครงการพเิศษที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บรหิาร  เพื่อขอความเหน็เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิที่ตรวจพบ  
หรอืขอความคดิเหน็เพิม่เตมิ  หรอืขอความช่วยเหลอืในกรณีการตรวจสอบมปัีญหาหรอือุปสรรค เช่น 
ผูร้บัตรวจ  ไมใ่หค้วามรว่มมอืหรอืไมใ่หเ้อกสารบางอยา่งเพื่อการตรวจสอบ 
  รายงานแบบเป็นทางการและรายงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทัว่ไปประกอบด้วย
สาระส าคญั  ดงัน้ี 
  1.  บทสรุปผู้บริหาร  การเสนอรายงาน มกีารจดัท าบทสรุปผู้บรหิารมลีกัษณะเป็น
บทคดัย่อไว้ด้านหน้าของรายงานที่จะน าเสนอผู้บรหิาร  เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสัน้ ๆ 
กะทดัรดั ชดัเจน และไดใ้จความครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทัง้หมด แสดงขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้บกพร่องที่
เกดิขึน้ ผลกระทบทีม่ต่ีอองคก์ร และขอ้เสนอแนะ  ในการแกไ้ขปรบัปรุง โดยไมต่อ้งแสดงเหตุผลประกอบ  
แต่เป็นขอ้มลูทีเ่พยีงพอใหผู้บ้รหิารเขา้ใจและสัง่การได้ 
  2.  บทน า  (Introduction)   คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในไดต้รวจสอบเรื่องอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทีก่ าหนดไว ้ หรอื
เป็นการตรวจสอบกรณพีเิศษ 
  3.  วตัถปุระสงค์  (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชดัเจน  เพื่อให้ผู้อ่าน
รายงานตดิตามประเดน็ไดส้ะดวก  และคาดการณ์ไดว้่าจะทราบขอ้มลูใดบา้งเมือ่อ่านรายงานจบ 
  4.  ขอบเขต  (Scope)  แสดงถงึระยะเวลาและปรมิาณของงานทีไ่ดท้ าการตรวจสอบมี
มากน้อยเพยีงใด  มขีอ้จ ากดัอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้  หรอืต้องชะลอการ
ตรวจสอบไวก่้อน  พรอ้มเหตุผลประกอบ 
  5.  ส่ิงท่ีตรวจพบ  (Audit  Findings)  เป็นส่วนส าคญัของรายงานผลการปฏบิตังิานที่
แสดงถงึขอ้เทจ็จรงิที่ตรวจพบทัง้ในด้านดแีละที่ควรได้รบัการแก้ไข  วธิกีารด าเนินการแก้ไข  รวมทัง้
ความเหน็ของผูร้บัการตรวจ 
  6.  ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นขอ้เสนอแนะทีผู่ต้รวจสอบภายในเสนอแนะ
ต่อผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าหน่วยรบัตรวจ  เพื่อสัง่การแกไ้ข  ปรบัปรงุ  ขอ้เสนอแนะจะมลีกัษณะสรา้งสรรค ์      
และสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้
  7.  ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมใิช่ข้อเท็จจรงิ หรอืยงัไม่มี
หลกัฐานสนบัสนุนเพยีงพอ ผูต้รวจสอบภายในมกีารระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นความเหน็เท่านัน้ 
  8.   เอกสารประกอบ  (Supporting  Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียงการ
สรุปผล  ดงันัน้ รายงานทีเ่สนออย่างกะทดัรดั เมื่อขอ้มลูใดทีจ่ าเป็นต้องอ้างถงึ แต่เป็นขอ้มลูยาว หรอืมี
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รายละเอยีดมาก  จงึแสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมมีาก
จนเกนิไปจนท าใหร้ายงานไมน่่าสนใจ 
  3.2 การติดตามผล  (Follow  Up) 
  การตดิตามผลเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  ซึง่ถอื
ได้ว่าเป็นขัน้ตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงาน
ตรวจสอบว่าผู้รบัการตรวจและผู้บรหิารได้ปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะในรายงานการปฏบิตังิานตรวจสอบ
หรอืไม่  และขอ้บกพร่องที่พบได้รบัการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรอืยงั เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอ
รายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูแลว้  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งตดิตามผลว่าผูบ้รหิารฯ ไดส้ัง่
การหรอืไม่ประการใดและหากสัง่การแล้ว  หน่วยรบัตรวจด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ
ภายในที่ผู้บรหิารสัง่การหรอืไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้บกพร่องที่พบได้รบัการแก้ไขอย่างเหมาะสม  หรอืมี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  และรายงานผลการตดิตามต่อผูบ้รหิารต่อไป ทัง้นี้ ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบแลว้
มไิดส้ัง่การแก้ไขตามขอ้เสนอแนะแสดงว่าผู้บรหิารยอมรบัภาระความเสีย่งหากเกดิความเสยีหายขึน้ใน
อนาคต 
  แนวทางการติดตามผล 
  1. หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมกีารพจิารณาก าหนดวธิกีารและเวลาทีเ่หมาะสมใน
การตดิตามผล  พรอ้มทัง้จดังบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การตดิตามผลท าไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2. หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด มกีารก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการ
ติดตามผลของรายงานผลการปฏิบตัิงานในปีก่อนไว้ในแผนการตรวจสอบในปีปัจจุบนั การก าหนด
ตารางเวลาทีจ่ะใชใ้นการตดิตามผล  หารอืกบัหวัหน้าหน่วยงาน ทีร่บัการตรวจสอบหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ
ความรว่มมอืและอ านวยความสะดวกในการตดิตามผล 
  3. ผูต้รวจสอบภายในทีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้ดิตามผล ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการรายงาน
ผลการปฏบิตัิงานนัน้ ๆ เพื่อให้มมีุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมนิการปรบัปรุงแก้ไขว่าเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืไม่ 

4.  ผู้ตรวจสอบภายในมกีารติดตามความคบืหน้าในการปรบัปรุงแก้ไขจุดอ่อน  และ
ขอ้บกพร่องจากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมปัีญหาผู้ตรวจสอบภายในได้เขา้ไปพจิารณาให้ค าแนะน า
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการต่อไปได ้
  5. ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าไปมสี่วนร่วมกบัผู้บรหิารระดบัสูงของหน่วยรบัตรวจในการ
แนะน าวธิกีารแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และขอ้บกพร่องต่าง ๆ และก าหนดมาตรการป้องกนัความผดิพลาด
และขอ้บกพรอ่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

บทท่ี 5 
การประเมินผลการปฏิบติังาน  

เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
 

1. แบบประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม  หน่วย
ตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

แบบประเมินชุดนี้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติงาน
และประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายในด้วยตนเอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในประเมินผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือน าผลการประเมิน ปัญหาที่พบ มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงงาน การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  

2. แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ และประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม หน่วย
ตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   

แบบประเมนิชุดนี้จดัท าขึน้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้หน่วยรบัตรวจภายในองค์การบรหิาร      
ส่วนจงัหวดัสุรนิทรไ์ด้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบภายใน และประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตาม กรอบคุณธรรมทีห่น่วยรบัตรวจมต่ีอหน่วยตรวจสอบภายใน ตอ้งการทราบระดบัความพงึพอใจของ
หน่วยรบัตรวจต่อผลการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบภายใน น าผลการประเมนิ รวมทัง้ขอ้คดิเห็น 
และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์จากหน่วยรบัตรวจมาทบทวน และวเิคราะหเ์พื่อก าหนดแนวทางในการ
พฒันา และปรบัปรงุงานการปฏบิตัตินและการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

3. แบบประเมินผลการปฏิบติังาน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอด็  
 เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ ว่า

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ และคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้
หรือไม ่
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
กฎบัตรนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์     

สำยกำรบังคับบัญชำ ภำรกิจและขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงมำตรฐำนและจริยธรรม    กำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 

ค านิยาม 

 การตรวจสอบภายใน หมำยควำมว่ำ กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำ           อย่ำง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น กำร
ตรวจสอบภำยในจะช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 
 แผนการตรวจสอบ หมำยควำมว่ำ แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจัดท ำขึ้น
ไว้ล่วงหน้ำเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ ำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
รำบรื่นทันตำมก ำหนดเวลำ 
 แผนการปฏิบัติงาน หมำยควำมว่ำ แผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยใน
จัดท ำไว้ล่วงหน้ำว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีกำรใด และ
ทรัพยำกรที่ใช้เท่ำใด จึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรด้ำนกำรให้หลักประกัน
และกำรให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนในสังกัด เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินงำนและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน รวมทั้งควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน ตลอดจน
กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

สายการบังคับบัญชา 
๑. หน่วยตรวจสอบภำยใน  มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อปลัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด และ

นำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้บริหำรสูงสุด 
๒. กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ให้หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเสนอต่อนำยกเทศมนตรี

เมืองร้อยเอ็ด โดยผ่ำนปลัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 
๓. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

และน ำเสนอนำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
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อ านาจหน้าที่ 
๑. หน่วยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำนภำยในสังกัด และ     

มีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลเอกสำร ทรัพย์สิน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำแก่หน่วยรับตรวจ 

๒. ขอบเขตกำรตรวจสอบภำยในจะครอบคลุมทั้งกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำร -
ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนรวมทั้งกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย ภำรกิจ ของงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำน และ
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของทุกส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับนโยบำยของนำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดโดย
ค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิภำพของกิจกรรม กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำน 
 ๒. งำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    ๒.๑ กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีต่อนำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ โดยผ่ำนปลัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ภำยในเดือนกันยำยน 
    ๒.๒ กำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ อย่ำงเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรติดตำมและประเมินผล กำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระในกระบวนกำรก ำกับดูแล และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอ    ของ
กำรควบคุมของส่วนรำชกำรในสังกัด ได้แก่ กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
กฎ ระเบียบ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำน และกำรตรวจสอบบริหำร โดยให้มีรำยงำนและ
ติดตำมผลกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
      (๑) ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรปรับปรุง
แก้ไขท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของ
ส่วนรำชกำรต่อนำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด โดยผ่ำนปลัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ภำยในระยะเวลำ ๒ เดือน 
นับจำกวันที่ตรวจสอบเสร็จตำมแผน กรณีท่ีเป็นเรื่องที่มีผลเสียหำยต่อทำงรำชกำรให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ทันท ี
      (๒) ให้มีระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรติดตำมผล
เพ่ือให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจได้น ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล 
 ๓. งำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting Service) ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และควำมคิดเห็น    
ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มติ และค ำสั่งของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน 
ระบบกำรควบคุมภำยในและงำนท่ีมีหน้ำที่รับผิดชอบด้วยควำมเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง      ทั้ง
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
 ๔. ด้ำนกำรพัฒนำระบบตรวจสอบภำยใน ให้มีกำรฝึกอบรม พัฒนำบุคลกรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น      ด้ำน
กำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบัติงำน 
ให้มีกำรประสำนงำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 
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ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
๑. ตรวจสอบและประเมินผลควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงิน บัญชี 

และรำยงำนทำงกำรเงิน 
๒. ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้เป็นไป ตำม

นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของแผนงำนและโครงกำร   ต่ำง 

ๆ ของส่วนรำชกำรตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหรือมำตรฐำนงำนที่ก ำหนด โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ซึ่งวัดจำกตัวชี้วัดที่เหมำะสม 

๔. ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ ตำมขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนด    
โดยค ำนึงถึงควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือเสนอแนะมำตรกำรกำรควบคุม
ภำยในที่รัดกุมและเหมำะสม 

ความเป็นอิสระ 
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรรำยงำนกำรเสนอควำมเห็นใน

กำรตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใด ๆ 
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในสังกัด อันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน   และกำรเสนอ
ควำมเห็น 

สิทธิ 
๑. หน่วยรับตรวจต้องให้ควำมร่วมมือ กำรสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลำกรและบริกำรอ่ืน ๆ ในหน่วยงำน 

เพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๒. หน่วยตรวจสอบภำยในคัดเลือกกิจกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ และกำรใช้

เทคนิค/วิธีกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 
๓. หน่วยตรวจสอบภำยในมีสิทธิในกำรเข้ำถึงบุคคล ข้อมูล เอกสำรหลักฐำน และทรัพย์สินต่ำง ๆ 

รวมทั้งเรื่องเก่ียวกับนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ โดยยึดกฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ของ
ส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ 

๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕61 
๒. พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕61 
๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน        

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕1 
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6. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยพิจารณาตามร่างหลักเกณฑ์
การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลาง     ได้ก าหนดขึ้น 

7. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ก าหนดโดย
กรมบัญชีกลาง 

เพ่ือเป็นกำรยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยในให้ได้รับกำรยกย่อง และยอมรับจำก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยใน จึง
ต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่น  และให้
ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ 

หลักปฏิบัติที่ก ำหนดในจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ผู้ตรวจสอบภำยในพึงปฏิบัติ โดยใช้สำมัญส ำนึกและวิจำรณญำณอันเหมำะสม ประพฤติปฏิบัติตน ตำม
กรอบนี้ นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร และกฎหมำยหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
พึงยึดถอืและด ำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เกิดควำมไว้วำงใจ    และ
ท ำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป 

(๒) ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนด้วยควำมไม่ล ำเอียง ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำหน้ำที่
อย่ำงเป็นธรรมในทุก ๆ สถำนกำรณ์ และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น    เข้ำ
มำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน 

(๓) กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในควรจะเคำรพในคุณค่ำ และ         สิทธิ
ของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวโดยไม่ได้รับอนุญำต  
จำกผู้ที่มีอ ำนำจโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมำยเท่ำนั้น 

(๔) ควำมสำมำรถในหน้ำที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในจะน ำควำมรู้  ทักษะ และ
ประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ จะต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผล
และคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 

    อนุมัติโดย         บรรจง    โฆษิตจิรนันท์ 
(นำยบรรจง    โฆษิตจิรนันท์) 

           นำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
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นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
พึงปฏิบัติ การจัดท าแผนการตรวจสอบที่ ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง (Risk based Approach)           
การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการบริการให้ค าแนะน าปรึกษา (Consultancy Service) 
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผล   
ตาม วัตถุประสงค์จึงได้ก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน  
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 นโยบายการตรวจสอบ 
 

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดมั่น     
ในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเที่ยงธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ท าการตรวจสอบ 

2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบ งานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการ ภายใน 1 ปี      
เพ่ือมิให้เสียความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการด าเนินการในลักษณะ           ผล 
ประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๔. เสริมสร้างความสามัคคีมีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด 

6. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติมีการศึกษาหา ความรู้
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

7. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

8. ด าเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบ และ   
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์       
ขององค์กรโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า 

9. ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือได้ทราบปัญหาจากการตรวจสอบ และแนะน า
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

10. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ ก าลังใจและความสามัคคีในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
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นโยบายการด าเนินงาน   
 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร 
1. นโยบายงานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบ

ความถูกต้องเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน ตลอดจนการบันทึกบัญชี           การ
พัสดุ การบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 

2.  นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน ว่าได้ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน  วัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
และหน่วยรับตรวจ  และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 

3.  นโยบายงานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ  และการน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงาน     
ของหน่วยรับตรวจได้อย่างเหมาะสม 
         4. นโยบายงานตรวจสอบพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและประเมินผลกรณีได้รับมอบ 
หมายจากผู้บริหาร  หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก  เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพิเศษจะเสร็จสิ้น 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

       หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความอิสระในหน้าที่   ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการ
บริหาร  และไม่ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง   อย่างไรก็ตามสามารถให้ค าปรึกษา    
หรือข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่           มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 
 

    อนุมัติโดย         บรรจง   โฆษิตจิรนันท์ 
(นำยบรรจง  โฆษิตจิรนันท์) 

            นำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
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(ตัวอย่าง) 
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านงบประมาณ ทางด้าน
การเงิน การบัญชี การรายงานสถานะการเงิน การพัสดุ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.3 เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 
ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ สามารถลดข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง หรือเสนอกิจกรรมการควบคุม ปรับปรุง เพ่ือแก้ไขการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และยัง 
ป้องปรามการประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการได้ 
 1.4 เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนะแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
 1.5 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของ 
หน่วยรับตรวจ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 หน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีดังนี ้
  (1) ส านักปลัดเทศบาล 
  (2) ส านักการศึกษา 
   2.1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
   2.2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
   2.3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
   2.4 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
   2.5 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
   2.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
   2.7 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
   2.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
   2.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองหญ้าม้า 
  (3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (4) กองช่าง 
  (5) กองคลัง 
  (6) กองสวัสดิการสังคม 
  (7) กองวิชาการและแผนงาน 
  (8) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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 2.2 ตรวจสอบตามค าสั่งผู้บริหารเฉพาะเรื่องในบางกรณี หรือโครงการใดโครงการหนึ่งแล้วแต่กรณี 
และตามแผนการปฏิบัติงานที่แก้ไขปรับปรุงในระหว่างปี 

3. ลักษณะงานและแนวทางการตรวจสอบ 

 3.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2545 ข้อ 7 ก าหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็น     
ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และ
คู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และในกรณีที่ไม่ได้
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงการคลัง 

 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณการตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน และความส าคัญของเรื่องที่ท าการตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารงาน 
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 3.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรั กษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป็นไปโดยประหยัด 

 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะทางในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงาน          
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กร และทางราชการ 

 3.5 สอบทานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้
มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบาย 

 3.6 ติดตามผลการตรวจ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ
ถูกต้องตามท่ีผู้ตรวจสอบเสนอแนะ 

 3.7 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูล และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ต้องมีอิสระ 

4. ข้อมูลที่ตรวจสอบ 
 ข้อมูลปีงบประมาณ 2561  

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

6. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 6.1 นางสาววันวิสา  อวยชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 7. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน 
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แบบประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
************************************ 

 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินชุดนี้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติงาน
และประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายในด้วยตนเอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในประเมินผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือน าผลการประเมิน ปัญหาที่พบ มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงงาน การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  

2. โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงกับค าตอบของท่าน หรือเติมข้อความในช่องว่าง 
โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม 
 ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
จึงขอให้ท่าน โปรดตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะน ามาซึ่งการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนว่ยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อไป 
 
 
 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง 
        หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ 1-2  คะแนนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ตามความคิดเห็นของท่าน 

5 = ระดับคะแนนพอใจมากที่สุด 
4 = ระดับคะแนนพอใจมาก 
3 = ระดับคะแนนพอใจปานกลาง 
2 = ระดับคะแนนพอใจน้อย 
1 = ระดับคะแนนพอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 1  : การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

5 4 3 2 1
ข้อ 1 : ประเมินภาพรวมของหน่วยตรวจสอบภายใน
1. ภาพลักษณ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. สัมพันธภาพของหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ
3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจ
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ในช่องทางต่างๆ
ข้อ 2 : ประเมินผู้ตรวจสอบภายใน
1. ทา่นเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบ
2. ทา่นเป็น ผู้ตรวจสอบภายในที่มีอัธยาศัยที่ดี สุขุม รอบคอบ รู้จักกาละเทศะ สุภาพอ่อนโยน
(บุคลิกที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที)่
3.  ทา่นเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีทกัษะในการส่ือสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.  ทา่นเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีแนวคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์
5.  ทา่นเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
ข้อ 3 : ประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ทา่นเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีการอธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
2. การตรวจสอบภายในของทา่นส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคลากรในระดับที่เหมาะสม
3. ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่ทา่นขอมีความสมเหตุสมผล
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของทา่นมีความเหมาะสม
5. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของทา่นได้ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเส่ียงและส าคัญ
6. การเข้าตรวจสอบของทา่นมีความถ่ีที่ความเหมาะสม
7. ทา่นมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
8. ทา่นให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เก่ียวกับเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
อย่างชัดเจน เหมาะสม
9. ความคิดเห็นของทา่นต่อการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ 4 : ประเมินการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1. ทา่นได้ด าเนินการรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
2. ทา่นได้ช้ีแจงประเด็นที่ตรวจพบและรายงานอย่างถูกต้อง
3. ทา่นได้จัดท าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้องเช่ือถือได้
4. ทา่นได้จัดท าข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้
5. ทา่นได้รายงานการตรวจสอบมีเนื้อความที่กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย
6. ทา่นได้การเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจสอบช้ีแจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
7. ทา่นได้มีการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในคร้ังก่อนอย่างเหมาะสม
ข้อ 5 : ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมส่ิงท่ีประเมิน
ระดับคะแนน
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏบิัติตามกรอบคุณธรรม 

5 4 3 2 1
ข้อ 1 : ความซ่ือสัตย์
1. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่ก าหนด
3. ผู้ตรวจสอบภายในไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กระท าที่อาจน าความเส่ือมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ
4. ผู้ตรวจสอบภายในให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
จรรยาบรรณของทางราชการ
ข้อ 2 : ความเท่ียงธรรม
1. ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งกับประโยชน์
ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่รับส่ิงของใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้
วิจารณาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
3. ผู้ตรวจสอบภายในเปิดเผยหรือรายงานข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซ่ึงหากละเว้น
ไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเทจ็จริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเทจ็จริง หรือเป็น
การปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย
ข้อ 3 : การปกปิดความลับ
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง 
 และไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ 4 : ความสามารถในหน้าท่ี
1. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเทา่นั้น
2. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
3. ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมส่ิงท่ีประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

ส่วนที ่3  ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
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ส่วนที ่4   แผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ
ที ่

 
เรื่องที่ปรับปรุง 

 

กระบวนการ/
วิธีการ 

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  

         
      ลงช่ือ………………………………………………ผู้ประเมินตนเอง 
               ( นางสาววันวิสา  อวยชัย ) 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
      วันท่ี .                                                   .  
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ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 
 

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

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

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

                                                     ลงช่ือ.................................................                                                          
                                                  (     ) 
                                            หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
                 วันท่ี..................................................... 
 
ความคิดเห็นของปลัดเทศบาลเมือง 
 

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

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

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

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

                                           ลงช่ือ........................................................... 
                                                                                       (  นายบุญยัง   ทองสุทธ์ิ )   
                                                                                         ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
              วันท่ี........................................................ 
 
ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 

                                                  ลงช่ือ................................................................  
                                                                       (นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท์) 

                         นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
           วันท่ี.......................................................          
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  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของหน่วยรับตรวจ และประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************************ 
 

 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินชุดนี้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมที่หน่วยรับตรวจมีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องการ
ทราบระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน น าผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากหน่วยรับตรวจมาทบทวน และวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงงานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  

2. โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงกับค าตอบของท่าน หรือเติมข้อความในช่องว่าง 
โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ตอบแบบประเมิน 

 ส่วนที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะ

น ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ต่อไป 

 
 
 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง 
        หน่วยตรวจสอบภายใน 
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  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูต้อบแบบประเมิน 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หรือเตมิข้อความที่ตรงกับข้อมลูของท่าน 
1. หน่วยงานท่ีสังกัด□ ส านักปลดัเทศบาล                  □ ส านักการศึกษา                                  □ กองคลัง 

□ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม □ กองช่าง □ สวัสดิการและสังคม 
□ กองวิชาการ  
□ อื่นๆ................................................................... 

2. ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
□ หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง □ หัวหน้าฝ่าย □ ข้าราชการ    □ พนักงานจ้าง 
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................... 

3. อายุการท างานในหน่วยงานทีท่่านสังกัด 
□ ต่ ากว่า 1 ปี    □ 1 - 3 ปี 
□ 4 - 6 ปี    □ มากกว่า 6 ปี 

4. เคยไดร้ับบริการจากหน่วยตรวจสอบภายในมาก่อนหรือไม่ (เช่น เป็นหน่วยรับตรวจ, รายงานผลการตรวจสอบ,การขอรับ
ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ) 

□ เคย     □ ไมเ่คย 
 

ส่วนที่ 2-3  ความพึงพอใจต่อการการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ตามความคิดเห็นของท่าน 

5 = ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 = ระดับความพึงพอใจมาก 
3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 = ระดับความพึงพอใจน้อย 
1 = ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสดุ 
 

ส่วนที่ 2 : ส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัตงิานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

5 4 3 2 1
ข้อ 1 : ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของหน่วยตรวจสอบภายใน
1. ภาพลักษณ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. ความพึงพอใจทีม่ีต่อสัมพันธภาพของหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ
3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจ
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ในช่องทางต่างๆ
ข้อ 2 : ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ต่อ ผู้ตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และความเช่ียวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีอัธยาศัยทีดี่ สุขุม รอบคอบ รู้จักกาละเทศะ สุภาพอ่อนโยน
(บุคลิกทีเ่หมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที)่
3. ผู้ตรวจสอบภายในมีทกัษะในการส่ือสารทีชั่ดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. ผู้ตรวจสอบภายในมีแนวคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์
5. ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมส่ิงท่ีประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
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  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

5 4 3 2 1
ข้อ 3 : ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ต่อ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีการอธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
2. การตรวจสอบภายในส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคลากรในระดับที่เหมาะสม
3. ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในขอมีความสมเหตุสมผล
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม
5. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเส่ียงและส าคัญ
6. ความถ่ีในการเข้าตรวจสอบที่เหมาะสม
7. การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
8. การให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เก่ียวกับเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
อย่างชัดเจน เหมาะสม
9. ความพึงพอใจในภาพต่อการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ 4 : ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ต่อ การรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1. การรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
2. ประเด็นที่ตรวจพบมีการช้ีแจงและรายงานอย่างถูกต้อง
3. ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้องเช่ือถือได้
4. ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้
5. รายงานการตรวจสอบมีเนื้อความที่กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย
6. การเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจสอบช้ีแจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
7. มีการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในคร้ังก่อนอย่างเหมาะสม
ข้อ 5 : ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมส่ิงท่ีประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการปฏบิัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏบิัติตนและปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

5 4 3 2 1
ข้อ 1 : ความซ่ือสัตย์
1. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพทีก่ าหนด
3. ผู้ตรวจสอบภายในไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการกระท าใด ๆ ทีขั่ดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กระท าทีอ่าจน าความเส่ือมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ
4. ผู้ตรวจสอบภายในให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
จรรยาบรรณของทางราชการ
ข้อ 2 : ความเท่ียงธรรม
1. ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ทีจ่ะน าไปสู่ความขัดแย้งกับประโยชน์
ของทางราชการ รวมทัง้กระท าการใด ๆ ทีจ่ะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบได้อย่างเทีย่งธรรม
2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่รับส่ิงของใด ๆ ทีจ่ะท าให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เทีย่งธรรมในการใช้
วิจารณาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
3. ผู้ตรวจสอบภายในเปิดเผยหรือรายงานข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญทัง้หมดทีต่รวจพบ ซ่ึงหากละเว้น
ไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเทจ็จริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเทจ็จริง หรือเป็น
การปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมส่ิงท่ีประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

 

5 4 3 2 1
ข้อ 3 : การปกปิดความลับ
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง 
 และไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ 4 : ความสามารถในหน้าท่ี
1. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเทา่นั้น
2. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
3. ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมส่ิงท่ีประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

 

ส่วนที ่4  ความคาดหวังและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1. ท่านคาดหวังหรือต้องการรับบริการจากหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องใด อย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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2. ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนางานของหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องใด อย่างไร  
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ 

 

เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑         
ว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และ           
คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้หรือไม่    

ค าช้ีแจงในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น ๒ ส่วน  
 ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ ๒ เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ของประเด็นที่ใช้
พิจารณา ส าหรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จ านวน ๔ ด้าน ๑๖ ประเด็น 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการปฏิบัติหรือไม่ ดังนี้ 

๑. ให้ท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องต่ำงๆ ดังนี้ 

     ช่องผลกำรประเมิน “มี/ใช่” หมำยถึง ได้ มีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ

ในแต่ละประเด็นกำรประเมินอย่ำงครบถ้วน 

  ช่องผลกำรประเมิน “ไม่มี/ไม่ใช่” หมำยถึง ไม่ได้ มีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเกณฑ์

กำรพิจำรณำในแต่ละประเด็นกำรประเมินอย่ำงครบถ้วน 

๒. จากค าถามในแต่ละประเด็นการประเมิน 

๒.๑ หากมีการปฏิบัติ 
                                   ให้ระบุวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการด าเนินการตามประเด็นในข้อค าถาม ลงในช่อง 
“วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค” 

๒.๒ หากไม่มีการปฏิบัติ 
                                   ให้ระบุสาเหตุของปัญหาหรือข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ และ  
จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ลงในช่อง “วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค” 

 ๒.3 เกณฑ์การให้คะแนน 
                                
 
 ๒.4 การสรุปผลแบบประเมินการปฏิบัติงานในเบื้องต้น 
                                   1) พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดในแต่ละประเด็น 
                                   2) ค านวณหาคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในแต่ละด้าน (ด้านการก ากับดูแล, ด้าน
บุคลากร, ด้านการจัดการ และด้านกระบวนการ ก าหนดน้ าหนัก 0.15, 0.20, 0.30 และ 0.35 ตามล าดับ) 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

                                   3) การสรุปผลแบบประเมินการปฏิบัติงานในเบื้องต้น โดยน าคะแนนเฉลี่ย       
ถ่วงน้ าหนักของแต่ละด้านมารวมกัน  และจัดระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน คะแนน

เป็นไปตามมาตรฐาน  (GC : General Conforms) 3.00-4.00
เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน  (PC : Partially Conforms) 2.00-2.99
ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน  (DNC : Does Not Conforms) 0.00-1.99     

 ส่วนที่ 3   เป็นการสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานภาพรวม 
 ส่วนที่ 4   เป็นปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น 
 ส่วนที่ 5  เป็นแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 
ขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

1. ประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2559 (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 353  ลงวันที่ 8 กันยายน 2559) 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. ข้อมูล เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลเป็นข้อมูล เอกสาร/หลักฐานการปฏิบัติงาน                   

ที่เกี่ยวเนื่องกันในการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

(๑) ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 

(๒) ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน นางสาววันวสิา  อวยชัย 
(3) จ านวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามกรอบอัตราก าลัง    1    คน   
(4) จ านวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงาน   1    คน  ประกอบด้วย คือ 
นางสาววันวิสา  อวยชัย  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
7 ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

ส่วนที่  ๒  การประเมินผลการปฏิบัติงานในเบื้องตน้ 
๑.  ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบดว้ย 
 

 ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑)  โครงสร้างและสายการรายงาน  
  (มาตรฐานรหัส 1100 ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี 

/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้  
๑) มีการเสนอแผนการตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และอนุมัติแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 

   

๒) มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตรงต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ 

   

๒ มีการก าหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ดังนี้ 
๑) มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม
และข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม  

   

๒) มีการเสนอกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้
หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
ความเห็นชอบ 

   

๓) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมให้บุคลากรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ 

   

๔) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน 

   

๓ ไม่มีการตรวจสอบงานที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบมาก่อน
ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

   

๔ มีการส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

   

 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
       
  

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๒)  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  (มาตรฐานรหัส 1000 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี 

/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
    -  วัตถุประสงค์               
    -  สายการบังคับบัญชา 
    -  อ านาจหน้าที่   
    -  ความรับผิดชอบ 
    -  ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม  
       ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงาน             
ให้ความเชื่อมั่นและงานการให้ค าปรึกษา 

   

๒) มีการให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน              
โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

๒ มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยงาน
ภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน 

   

๓ มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและน าเสนอหัวหน้า               
ส่วนราชการทุกปี 

   

๔ มีการบริหารและพัฒนา ดังนี้ 
๑) มีการบริหารงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎบัตร                    
การตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบ   

   

๒) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใน ๓ ปี 

   

 
 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  
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       ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๓)  การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
  (มาตรฐานรหัส 1300 การประกัน และปรับปรุงคุณภาพงาน) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการประเมินผลจากภายใน ดังนี้ 
๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับ
หน่วยงานด้วยตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายใน
ส่วนราชการ 

   

๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายในให้หั วหน้า                   
ส่วนราชการทราบ 

   

๒ มีการประเมินผลจากภายนอก ดังนี้ 
๑) มีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยผู้ที่มี
ความรู้ ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน 

   

๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายนอกให้หัวหน้า                
ส่วนราชการทราบ 

   

๓ มีการก าหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตาม
ผลการประเมิน 

   

๔ มีผลการประเมินและสรุปผล ดังนี้ 
๑) มีผลการประเมินจากภายในและภายนอกมีความสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   

๒) มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

   

๓) มีการสรุปผลการด าเนินการพัฒนาตามแผนหรือ            
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมินเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

   

 

 
 

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

 
๒.  ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย 
 

       ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๔)  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
  (มาตรฐานรหัส 1200 ความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังรอบคอบ) 
 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน ค าอธิบาย/เอกสารอ้างอิง 

๑ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์     
ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป มีจ านวน   
ร้อยละ ๑๐ - ๕๐ 

  
บุคลากรด้านการตรวจสอบ
ภายใน มีจ านวน ... คน 
๑.  มีประสบการณ์ด้ า น
การตรวจสอบภายในมากกว่า 
๓ หรือ ๕ ปีจ านวน ... คน 
คิดเป็นร้อยละ............ 
( ร วม หั วหน้ า หน่ ว ย ง าน
ตรวจสอบภายใน) 
๒. มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ
ภายใน จ านวน ... คน คิดเป็น
ร้อยละ... 
( ร วม หั วหน้ า หน่ ว ย ง าน
ตรวจสอบภายใน) 

๒ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐   

 

๓ ๑) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป มีจ านวนตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)   

 

๒) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
(รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)   

 

๔ ๑) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป มีจ านวนตั้งแต่              
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)  

 

๒) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒบิัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 
(รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

 

 

 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

 ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๕)  ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
  (มาตรฐานรหัส 1200 ความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังรอบคอบ) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือยืนยันถึงความถูกต้อง  
ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจ
ได้ชี้แจงและให้ความเห็นเพ่ิมเติม  

   

๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบ
และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

   

๓ มีการบ่งชี้โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด 
ความผิดปกติ การทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับอย่างมีนัยส า คัญและให้ข้อ เสนอแนะ
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ในการด าเนินงาน 

   

๔ มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
๑) มีการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วย          
การตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือ
สิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   

๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ระบุความเชื่อมโยง
ของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ 

   

 

 
 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

     ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๖)  การพัฒนาบุคลากร 
  (มาตรฐานรหัส 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ ๑) มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคล    
๒) มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

   

๒ ๑) มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนตามแผน     

๒) มีการศึกษาหาความรู้หรือฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี 

   

๓ มีการสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับ และเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน มากกว่า ๒ เรื่อง/ประเภท/
กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

๔ มีการสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับ และเผยแพร่องค์ความรู้
ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งน าไปใช้ใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบมากกว่า ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

 

 
 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

๓.  ด้านการจัดการ (Management) จ านวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย 
        ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๗)  กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  (มาตรฐานรหัส 2030 การบริหารทรัพยากร) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน                 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้ง
ครอบคลุมถึงทิศทางของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
การบริหารทรัพยากรภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   

๒ มีการก าหนดกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  และบริ หารงบประมาณเป็น ไปตามกรอบ
งบประมาณ 

   

๓ มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และบริหารให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
เต็มจ านวนตามกรอบอัตราก าลัง 

   

๔ มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
ที่ได้รับอนุมัต ิ

   

 

 
 
 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

 
     ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๘)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
     (มาตรฐานรหัส 2010 การวางแผนการตรวจสอบ รหัส 2020การเสนอและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  
๑) มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ 
ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ       

   

๒) มีการก าหนดระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงานและ
ระดับกิจกรรม 

   

๓) มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง    
๔) มีการจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง    

๒ มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพ่ือการวางแผน 
การตรวจสอบ โดยมีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
ของหน่ วยงานหรื อกิ จกรรมที่ จะท าการตรวจสอบ 
ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ 

   

๓ มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

   

๔ มีการพัฒนาการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 
๑) มีการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   

๒) มีการน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ                     
ส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละ
กิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ หรือหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในการใช้ดุลพินิจในการระบุ
ความเสี่ยง 

   

 
 
 

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

      ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๙)  การวางแผนการตรวจสอบ 
     (มาตรฐานรหัส 2010 การวางแผนการตรวจสอบ รหัส 2020การเสนอและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี้ 
๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
     - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
     - ขอบเขตการตรวจสอบ  
     - ผู้รับผิดชอบ  
     - งบประมาณ (ถ้ามี)  
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงาน              
ให้ความเชื่อมั่นและงานการให้ค าปรึกษา  

   

๒) มีการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีให้หัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติภายในเดือนกันยายน 

   

๒ มีการจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/
กิจกรรม (Audit Universe) และไม่เกิน ๕ ปี 

   

๓ มีการวางแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสาร 
นโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ 

   

๔ มีการวางแผนการตรวจสอบที่ ค รอบคลุมประเภท
งานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่   
๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  

   

๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
Auditing) 

   

๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)    
๔) การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน (Performance Auditing)    
๕) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology Auditing) 

   

๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)    
 

 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

      ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑๐)  นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
      (มาตรฐานรหัส 2040 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน รหัส 2050 การประสานงาน) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการก าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/แผนการตรวจสอบ                      
และสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 

   

๒ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
๑) คู่มือที่ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน             
ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

   

๒) คู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันและน าไปใช้               
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

   

๓) มีการสื่อสารคู่มือดังกล่าวให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ    

๓ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพ่ือให้ขอบเขต      
ของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสม 
และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

   

๔ 
 

มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
๑) มีก า รทบทว นหรือป รับ ป รุง น โ ยบ า ยแล ะคู ่ม ือ                 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   

๒) มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้า                 
ส่วนราชการมาประกอบในการพิจารณาทบทวนหรือ
ปรับปรุงนโยบายฯ 

   

๓) มีการจัดท าคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันและ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี มากกว่า ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

   

 

 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

    
   ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑๑)  การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
      (มาตรฐานรหัส 2060 การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการก าหนดระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน  

   

๒ มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ครบถ้วนเป็นไปตามระบบหรือ
เกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

   

๓ มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ที่มีสาระส าคัญครบถ้วน ได้แก่  
๑) ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ 

   

๒) ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ และ/
หรือ 

   

๓) ข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/                     
การทุจริต/ความเสียหาย และ/หรือ 

   

๔) ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบที่ก าหนด   

   

๔ มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีและพัฒนา
รูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ 
รวมทั้งเผยแพร่ส่วนที่ เป็นสาระส าคัญให้หน่วยรับตรวจ        
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

   

 

 
 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
๔.  ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๒) การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
(มาตรฐานรหัส 2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีก า รปฏิบัต ิง านตรวจสอบภาย ในที ่ม ีก า รประ เมินและ ให้
ค าแนะน าที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น 
- เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายในส่วนราชการ 

   

- ท าให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของส่วนราชการมีประสิทธิผลและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 

   

- มีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุม
หน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ 

   

- มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบภายนอก    
ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของส่วนราชการ 

   

๒ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินความมีประสิทธิผล
และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
ส่วนราชการ จากผลการประเมิน เช่น 
- วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับพันธกิจของส่วนราชการ 

   

- การระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ    
- การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย
เป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 

   

- การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับความเสี ่ยง ที่ถูก
ตรวจพบท้ังหน่วยงานอย่างทันเวลา 

   

๓ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีมีการประเมนิและ                   ช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุมในเรื่องต่างๆ                     ท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ เช่น 
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเช่ือถือของข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเงินและการด าเนินงาน 

   

- ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน    
- การดูแลรักษาทรัพย์สิน    
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและ
ข้อสัญญาต่างๆ 

   

๔ มีการให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติและหน่วย
รับตรวจยอมรับน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง
ระบบงาน/กระบวนการท างานครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน 

   

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
      
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

  ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑๓)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 (มาตรฐานรหัส 2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการจัดท าแผนการปฏิบัติ ง านตรวจสอบครบถ้วน                
ทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

   ๒ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้  
๑) มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย  
    - วัตถุประสงค์ 

   

    - ขอบเขตการปฏิบัติงาน     
    - การจัดสรรทรัพยากร     
    - แผนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งระบุวิธีการในการคัดเลือก
ข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูลที่ ได้รับ                    
ในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 

   

๒) มีการให้ความเห็นชอบโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยครบถ้วนทุกภารกิจงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

๓ มีการน าแผนการปฏิบัติ งานตรวจสอบไปปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

๔ มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน  
โดยอาศัยข้อมูลจากผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของปีก่อน  

   

 
 

 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
      

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

 ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑๔)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 (มาตรฐานรหัส 2300 การปฏิบัติงาน) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติ ง านตรวจสอบภาคสนาม                    
โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

   

๒ มีการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยครบถ้วน
ทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

๓ มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจก่อนเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบ โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตาม 
แผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

๔ มีการน าผลการวิเคราะห์ และการสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุง
การปฏิบัติงาน/พัฒนาองค์กรได้ 

   

 

 
 

คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

 ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑๕)  การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 (มาตรฐานรหัส 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน) 
 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
๑) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยครบถ้วน       
ทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

๒) มีการเผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบให้                       
หน่วยรับตรวจ โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

๒ มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
    - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
    - ขอบเขตการตรวจสอบ 
    - สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/
ผลกระทบและสาเหตุ) 
    - ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

   

๒) มีการจัดท าบทสรุปผู้บริหารเพื่ออธิบายผลการตรวจสอบ        
ในภาพรวม ให้ผู้บริหารสามารถให้ความส าคัญและมุ่งเน้น      
การปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก 

   

๓ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันเวลา (เสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒ เดือนนับจากวันตรวจสอบ
แล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ) 

   

๔ มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้แก่ส่วนราชการในภาพรวมโดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจ
เป็นส่วนใหญ่ 

   

 

 
 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

      ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑๖)  การติดตามผลการตรวจสอบ   
 (มาตรฐานรหัส 2500 การติดตามผล) 

 
ข้อที่ 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการก าหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบไว้อย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน 

   

๒ มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปตามระบบ/เกณฑ์ 
การติดตามผลที่ก าหนด 

   

๓ 
 
 
 

มีการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี (รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่หัวหน้าส่วนราชการ
สั่งการภายในเดือนกันยายน) 

   

๔ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง
มีการวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์กร
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

   

 

 
 
 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3 ข้อ, 2 =ด าเนินการ 2 ข้อ , 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 0 = ไม่ไดด้ าเนินการ  



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

สรุปผลแบบประเมนิการปฏิบัติงานในเบื้องต้น 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา คะแนน 
ตามประเด็น 

คะแนนตามด้านการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก คะแนนสุทธิ 

ด้านการก ากับดูแล (Governance) 
๑ โครงสร้างและสายการรายงาน    0.15  
๒ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
๓ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  

ด้านบุคลากร (Staff) 
๔ ความเชี่ยวชาญดา้นการตรวจสอบภายใน   0.20  
๕ ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพี  
๖ การพัฒนาบุคลากร  

ด้านการจัดการ (Management) 
๗ กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   0.30  
๘ การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
๙ การวางแผนการตรวจสอบ  

๑๐ นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน  
๑๑ การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน 
 

ด้านกระบวนการ (Process) 
๑๒ การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล  

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
  0.35  

๑๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ    
๑๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม  
๑๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๑๖ การติดตามผลการตรวจสอบ  

คะแนนประเมินภาพรวม   1.00  
ผลการประเมิน 
      เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC)  
      เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (Partially Conforms : PC) 
      ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Does not Conforms : DNC) 
 

 
 

 



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ส่วนที่ 4   ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะและหรือความคิดเห็น 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



คู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 2562. 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  

 

 

ส่วนที่ 5  แผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ
ที ่

 
เรื่องท่ีปรับปรุง 

กระบวนการ/
วิธีการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       
    
      ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ประเมิน 
       (    ) 
      ต าแหน่ง     
      วันที่................................................................... 

 


