
                
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คู่มือ  
 

 

จัดทำโดย   นางวาสนา  วรรณวัตร 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

 



                
 

คำนำ 
 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  การตรวจสอบ
ภายในถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ และระบบการ
ควบคุมภายในองค์กร ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานการตรวจสอบภายในประสบความสำเร็จคือ ผู้บริหาร
สามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในความรู้ในองค์กร ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจที่ถูกต้องในงาน
ตรวจสอบภายในและสามารถนําหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุก ต์ใช้กับการปฏิบัติงาน              
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า อันจะส่งเสริมให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน               
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ 2)                   
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           นางวาสนา  วรรณวตัร 
            นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                                                                             ผู้จัดทำ/ผู้รวบรวม 
 
 
 
 
 
 



                
 

สารบัญ 
เรื่อง                   หน้า 
บทที่ 1 บทนำ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน         2 
สายการบังคับบัญชา          2 
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน         2 
ขอบเขตของการปฏิบัติงาน         4 
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน      4 
ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน         5 
หน้าที่หน่วยรับตรวจ          6 
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      7 

บทที่ 2 ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ประเภทของการตรวจสอบภายใน         8 
บทที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน        10 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน        16 
บทที่ 4 หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
หลักฐานการตรวจสอบภายใน         21 
เทคนิคการตรวจสอบ          22 
บทที่ 5 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน     

: การประเมินภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 24 
การประเมินภายในองค์กร          25 
บทสรุป            46 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
 
 

 
 
 
 
เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีการตรวจสอบภายในเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน               

การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้นและจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์               
ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล
อย่างเป็นระบบ 

การตรวจสอบภายในมีความจำเป็นสำหรับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยถือ
เป ็นเคร ื ่องม ือของผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นในการประเม ินผลการดำเน ินงาน และระบบการควบคุมภายใน                            
ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องมีความเข้าใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่กำหนด
โดยหน่วยงานกลางที่เกี ่ยวข้องของท้องถิ่น โดยให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบ                 
ที่เหมาะสมกับภารกิจ และสภาพแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล                
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหรือดำรง
ตำแหน่งอื่นท่ีทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ

หนว่ยงานของรัฐ 
หน่วยรับตรวจ หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  

การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ ้นตรงต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

 

 

 
 
 

/วัตถปุระสงค์ 

บทท่ี 1 บทนำ 
การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินผล

การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน และให้คำปรึกษาต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืน            
ว่าดำเนินไปตามนโยบายการบริหาร แผนงานและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการดำเนินงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
 
 
1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
2. การเสนอแผนงานตรวจสอบระระยาว และแผนงานตรวจสอบประจำปี ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอต่อ

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงโดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
3. ผู ้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อนายกเทศมนตรีตำบลเมือง แกลง               

โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

          โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
          ของเทศบาลตำบลเมือแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

 
 
 
 
 
 

/ประกาศ… 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  
 

สายการบังคับบัญชา 
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/ขอบเขต… 

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4)        
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
 

ใหเทศบาลประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามขอ 2 วรรคสอง (2) 
และ (3) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้ 
(1) สำนัก/กองคลัง 
(2) สำนัก/กองช่าง 
(3) สำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(4) สำนัก/กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 
(5) สำนัก/กองการศึกษา  
(6) สำนัก/กองสวัสดิการสังคม 
(7) สำนัก/กองการเจ้าหนาที่ 
(8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 ใหส่วนราชการตาม (1)-(7) มีฐานะเป็นกองหรือสำนัก และ (8) เปน็ส่วนราชกาที่มีฐานะ       
ต่ำกว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยใหขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล  
 
เทศบาลประเภทสามัญ กำหนดใหสำนักปลัดเทศบาล สำนัก/กองคลัง สำนัก/กองช่าง  
และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล 

ข้อ 3 

การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของ หนว่ยตรวจสอบภายใน รหัส สำนัก/กอง  ใช้เลข 12  
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ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์รวมทั้งการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึง 
1. ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                 

หรือหลักการที่กำหนด โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี                  

ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานการเงินการคลัง 
4. ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
5. ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงว่ามีระบบการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ

ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน                 
ในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความ
เพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 

๒. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผล
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๔. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผน              
การตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 

 
/๕. ให้ปฏิบัติงาน… 

ขอบเขตของการปฏิบัติงาน 
 

 หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐจะแต่งตั้งใหผู้้ตรวจสอบภายในรักษาการตำแหน่งอ่ืน ในขณะเดียวกันไม่ได้ 
จะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี  
 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ทำใหผู้้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม 
ในกิจกรรมทีต่รวจสอบ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๔ 
๖. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในเวลาอันสมควร              

หรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะ
มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

๘. ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียด
ของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการ
ของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

๙. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. ประสานงานกับผู ้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื ่นที่ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่อง
ที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
 
 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่                
ด้วยความเที่ยงธรรม 
   ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื ่อนไขที ่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน               
ต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และไม่ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระ
เป็นสิ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็น             
ในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

  ความเที ่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลำเอียง เพื่อเป็นการเอื ้อให้ผู ้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื ่อมั ่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงานซึ ่งดุลยพินิจ              
ของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักนําจากผู้อื่น ทั้งนี้สิ่งที่
เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงาน              
ต้องได้รับการจัดการ 

  ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องยืนยัน              
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

 

 

 

/ข้อจำกัด… 

ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
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  ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ      

หรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจํากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 
โดยลักษณะของการเปิดเผยจะข้ึนอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 

ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ไม่ได้จำกัดเฉพาะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
แต่รวมถึงการถูกจำกัดในขอบเขตการปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูลบุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้ อจำกัด                        
ของทรัพยากร เช่น งบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เปิดเผยข้อจำกัดของความเป็นอิสระ            
หรือความเที่ยงธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบในครั้งนั้น และรายงานข้อจำกัดให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐตามทีก่ำหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

ใหผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพยสินต่าง ๆ                      
เพ่ือรับทราบขอ้มูลที่จะเป็นประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนเพราะอาจทำให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี ่ยวข้องให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
๓. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที ่จะให้ผู ้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได ้
๔. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 
 

/๕. ชี้แจง… 

 จุดสำคัญในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซ่ึง 
1. ความเป็นอิสระ 
2. ไมม่ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  
3. ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น ในการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร

หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
4. ไมต่รวจสอบงานที่ตนเคยทำหนา้ทีบ่ริหารหรือปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนการตรวจสอบ 
5. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
 
 

 

หน้าที่หน่วยรับตรวจ 
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๕. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ  ที่หัวหน้าหน่วยงาน                 

สั่งให้ปฏิบัติ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่               
ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

 
 
 
 
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับ

จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้อง
พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา               
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ  

แนวปฏิบัติ 
๑. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติ

หน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑ ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและทำให้
ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
   ๓.๒ ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ              
ในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม                     
ในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบัติงาน 

 ๓.๓ การปกปิดความลับ ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
ที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน 
ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

 ๓.๔ ความสามารถในหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ทักษะ และประสบการณ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มท ี

 
 
 

 

 

 

/บทที่ 2… 

มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
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  เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู ้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ) เป็นไปตาม                  
คำนิยามของหน่วยตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางจึงกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 614 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบ
ภายใน ดังนี้  

1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services)  
การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระใน

กระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่น 
1.1 การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing) 
1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
1.3 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 
1.4 การตรวจสอบอื่น ๆ  

1.1 การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing)  
หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องเชื ่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน               

การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน                
และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ สอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ได ้

1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ                

มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ และนโยบายตามที่กำหนดไว้ การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทำการ
ตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดำเนินงานก็ได้ 

1.3 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)  
หมายถึง การตรวจสอบความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

ของกิจกรรมที่ตรวจสอบ หรืออาจหมายถึงเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการ               
ขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่กำหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัด
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วย 

1) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร
สำหรับแต่ละกจิกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 
/2) ความม…ี 

บทท่ี 2 ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
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2) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ผลที่
เกิดจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

3) ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ำกว่าที่กำหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิต
ตามเป้าหมาย 

1.4 การตรวจสอบอื ่น ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื ่นนอกเหนือจาก ข้อ 1.1 – 1.3 เช่น             
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสียงและการควบคุภายใน             
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Auditing) และการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)             
เป็นต้น 

1) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการ
พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง              
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้                
เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่า เป็นการ
ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดำเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู ้ตรวจสอบภายใน                   
จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรง               
มาดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชำนาญ ไม่เพียงพอ 
และต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่
สำคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัย               
ของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

2) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ ้น ซึ ่งผู ้ตรวจสอบภายใน                  
จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการ
ป้องกัน 

2. งานบริการใหคำปรึกษา (Consulting Services) 
การบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงาน และขอบเขต            

ของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ              
และปรับปรุง กระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น               
เช่น การใหค้ำปรึกษา แนะนำในเรื่องความคลอ่งตัวในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 

/บทที่ 3… 
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โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ              
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงาน
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐ เป็นต้นไป 

 

 
 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณ           
การตรวจสอบภายใน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ และนำเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานภายใน ของหนว่ยงานของรัฐทราบทั่วกัน 

 
 

 
/กฎบัตร… 

บทท่ี 3 ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่กำหนดวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดสถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มาตรฐาน… 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 224 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564           
เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 1. การระบุเนื้อหาในกฎบัตร ควรประกอบด้วยข้อมูลอยา่งน้อย  

➢ วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
➢ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ  
➢ อำนาจหน้าที่ 
➢ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
➢ ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
➢ หนา้ทีค่วามรับผิดชอบ 
➢ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

2. ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบกฎบัตร และลงนามเห็นชอบกฎบัตร 
 หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ และ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ  
และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ และใหม้ีการสอบทาน ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
ตัวอย่าง ชอ่งทางการเผยแพร่กฎบัตร เช่น เว็บไซต์สำนักงานเทศบาล, บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน
เทศบาล, ทำบันทึกแจ้งเผยแพร่หน่วยรับตรวจ เป็นต้น 
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มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่             

ด้วยความเที่ยงธรรม 
ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และไม่ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้สิ่ งที ่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล                   
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

ความเที ่ยงธรรม คือ ทัศนคติที ่ปราศจากความลำเอียง เพื ่อเป็นการเอื ้อให้ผู ้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื ่อมั ่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงานซึ ่งดุลยพินิจ               
ของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักนําจากผู้อื่น ทั้งนี้สิ่งที่
เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและหน่วยงาน                
ต้องได้รับการจัดการ 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๒๐๐ : ความเชี ่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ               
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระทำด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ              
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งความเชี่ยวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ              
ในปัจจุบัน แนวโน้ม และประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพ่ือสามารถให้คำแนะนําและข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้ 

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กรในทางวิชาชีพ  
เพ่ือให้ได้รับวุฒิบัตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ ผู ้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในจำนวนอย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมงต่อปี 
➢ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมิน

ภายในองค์กร ในด้านการประเมินผลมาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ได้กำหนดตัวชี้วัดให้บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร 
ที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบภายในตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
➢ วุฒิบัตรที่เป็นสากลของวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

1. CIA (Certified Internal Auditor) หมายถึง วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล ออกโดย
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditor : IIA) 

2. CCSA (Certification in Control Self-Assessment) หมายถึง ประกาศนียบัตรการประเมิน              
การควบคุมด้วยตนเอง ซึ ่งเป็นประกาศนียบัตรเฉพาะด้านแขนงแรกที ่ได ้ร ับการอนุมัติและจัดสอบ                     
โดยคณะกรรมการวิชาชีพ (Board of Regents) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล โดยจะเป็นการวัดทักษะ
ของผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง การวัดความเข้าใจในการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองและให้คำแนะนำ 
 
 
 /วุฒิบัตร… 
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มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมี

การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า  การปฏิบัติงาน           

มีความสอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณ             
การตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งทำให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงานให้ดีขึ ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเข้ามากำกับดูแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

 

 

 

 

 

 

/2. มาตรฐาน… 

➢ วุฒิบัตรที่เป็นสากลของวิชาชีพตรวจสอบภายใน (ต่อ) 
3. CFSA (Certified Financial Services Auditor) หมายถึง ประกาศนียบัตรผู ้ตรวจสอบภายใน  

ด้านการบริการการเงิน ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลได้จัดทำและออกแบบเพ่ือ
วัดความรู ้และความมีประสิทธิภาพในหลักการและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรม           
การให้บริการด้านการเงิน คือ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกัน และธุรกิจหลักทรัพย์ 

4. CPIAT (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) ตามที่ สมาคมผู้ ต รวจสอบ
ภายในได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่สนใจในวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจและพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายในนั้นโครงการหลักสูตรดังกล่าว
ประกอบด้วยการอบรมจำนวน 156 ชั่วโมง และมีการการสอบเพื่อประเมินความรู้หลังผ่านการอบรม               
ซึ่งสมาคม ฯ กำหนด เกณฑ์การผ่านสอบแต่ละส่วนที่ร้อยละ 75 ของคะแนนสอบรวม สำหรับผู้ที่สอบผ่าน
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถเก็บรักษาผลสอบในส่วนที่ตนสอบผ่านได้และลงสมัครสอบเฉพาะส่วนที่ตนเอง
สอบไม่ผ่านได้ตามรอบการสอบที่สมาคม ฯ กำหนด 

5. CRMA (Certification in Risk Management Assuranc) คือ ประกาศนียบัตรที่ออกแบบสำหรับ          
ผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่และรับผิดชอบให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ความเสี่ยง กระบวนการการกำกับดูแลความเชื่อม่ันด้านคุณภาพ และการประเมินการควบคุมตนเอง 
 



                
-14- 

๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ 
ของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ เป็นต้นไป 
 

 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐ  การบริหารงาน
ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ             
ตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้            
ในหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

3. การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน              
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน แนวโน้มและประเด็น
ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐได้ 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ

กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ หลักเกณฑ์และอาศัย
ความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้การตรวจสอบภายในจะมีความน่าเชื่อถือและเพิ่มคุณค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน            
มีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจใ นการ
ปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

 
 
 

/มาตรฐาน… 
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์

ขอบเขตระยะเวลาและการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์            
และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๓๐๐ : การปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุวิเคราะห์ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน              

ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ เชื่อถือได้
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที การรายงาน

ผลการตรวจสอบต้องมีผลการตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบนั้น จะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบภายในที่เสนอนั้น จะต้อง
คำนึงถึงความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ 
น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ การให้ความเห็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจจะเป็นการ
จัดลำดับ ความสำคัญ การสรุปประเด็นหรือการอธิบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง หรือภารกิจงาน ดังนั้นการเสนอความเห็น  
จึงให้มีการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานและความมีนัยสําคัญ 

คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
1. การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์

ครบถ้วน และทันกาล 
2. การรายงานผลการตรวจสอบด้วยความถูกต้อง คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาดและการบิดเบือน

โดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง 
3. การรายงานด้วยความเที่ยงธรรม คือ มีความยุติธรรม ไม่อคติไม่ลำเอียงและเป็นผลที่ได้มาจาก

การประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดอย่างยุติธรรมและสมดุล 
4. การรายงานด้วยความชัดเจน คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลีกเลี่ยงการใช้คําศัพท์

เทคนิคที่ไม่จําเป็น รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลที่สำคัญ และเก่ียวข้องไว้อย่างครบถ้วน 
5. การรายงานที่รัดกุม คือ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ซ้ำซ้อน และไม่มีการนําเสนอรายละเอียด

ปลีกย่อยที่ไม่จําเป็น 
6. การรายงานที่สร้างสรรค์เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและหน่วยงาน อันจะนําไปสู่

การปรับปรุงในส่วนที่จําเป็นการรายงานที่ครบถ้วน เป็นการนําเสนอข้อมูลที่มีใจความสำคัญต่อผู้อ่านรายงาน 
อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะ             
และสรุปผลการตรวจสอบ 

7. การรายงานที่ทันกาล คือ การรายงานที่ทันเวลา โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ : การติดตามผล 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัต ิตาม

ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
/มาตรฐาน… 
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
ในกรณีทีผู่้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่

ในระดับท่ีหน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

  การนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื ่อมั ่นและงานบริการด้านให้คำปรึกษาจะมี
ตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้ 

๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น ๑๐๐๐.A๑ 
เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐที่ต้องกำหนดไว้ ในกฎบัตรและ ๑๑๓๐.A๓ 
เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้คำปรึกษามาก่อน เป็นต้น 

๒. งานบริการด้านให้คำปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น ๑๐๐๐.C๑ 
เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้คำปรึกษาที่ต้องกำหนดไว้ ในกฎบัตรและ ๑๒๒๐.C๑ เป็นการอธิบายถึง
การปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น 

 
 
 

 
1. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ  

ผู้ตรวจสอบภายในควรเริ่มสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจอย่างละเอียดและทำความเข้าใจ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้น ๆ ว่าได้กำหนดไว้
อย่างรัดกุมและเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและหรือหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ทราบ
ว่ากิจกรรมและหรือหน่วยรับตรวจใดมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างและความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
หรือต่ำเพียงใด 

 
 
 
 

/ การประเมิน… 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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1.1 การประเมินความเสี่ยง 
      เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงโดยทั่วไปมักจะแบ่งลงตาม

สำนัก/กองและกิจกรรม ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในให้สามารถครอบคลุม สำนัก/กอง หรือกิจกรรม        
ที่ควรดำเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่อันได้แก่ 
อัตรากำลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องนำแนวทางการประเมินความเสี่ยง
มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้น               
และเป็นผลทำให้การทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความสำคัญในระดับสูง กจ็ะดำเนินการวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปีแรก ๆ 

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ เลือกประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานทุก สำนัก/กอง หรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลงตามความเหมาะสม              
กับศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนีไ้ม่ว่าจะประเมินความเสี่ยงในระดับใด จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ 
คือ 

1) การระบุปัจจัยเสี่ยง  
           เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นภายในเทศบาล            
โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเบื้องต้นจากสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกของ เทศบาล             
และนำมาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที ่เกี ่ยวกับด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานด้านความรู ้ ด้านการเงิน                   
และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบัติงานปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการ
และวิธีการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
     เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายในว่าเป็นเรื่องใด ในระดับ

หน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ทำการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อ เทศบาลและมีโอกาส             
หรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจกำหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง 
กลาง ต่ำ และให้คะแนนกำกับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = 3 คะแนน ระดับกลาง = 2 คะแนน ระดับต่ำ = 1 คะแนน 
หรืออาจกำหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก เพื่อให้ได้คะแนนที่สามารถวิเคราะห์               
ความเสี่ยงได้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมได้ 

ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ จะต้องสรุปในภาพรวมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ว่าแต่ละ สำนัก/กอง หรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง 

3) จัดลำดับความเสี่ยง  
       เมื ่อทราบแล้วว่าในแต่ละสำนัก/กอง หรือกิจกรรมตามที่เลือกประเมินมีคะแนน                

ความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้นำมาจัดเรียงลำดับจากคะแนนมากสุดไปหาน้อยสุด เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวและประจำปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 

/1.2 การวางแผน… 
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1.2  การวางแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
แผนการตรวจสอบระยะยาว 
1) นำลำดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสีย่งในขั้นตอนจัดลำดับความเสี่ยงมาพิจารณาจัดชว่ง

ความเสี่ยง เพื่อให้ได้สำนัก/กอง หรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ที่ควรวางแผนการตรวจสอบ           
ในปีแรก ๆ และไล่เรียงความเสี่ยงตามลำดับที่คำนวณได้ในปีถัด ๆ ไป 

2) พิจารณาความถี่ท่ีควรเข้าทำการตรวจสอบ 
3) คำนวณจำนวนคน/วัน ที่จะทำการตรวจสอบแต่ละหน่วยรับตรวจ หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 

ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่ามีความรู้ความสามารถ             
และความชำนาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
ที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทำให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

แผนการตรวจสอบประจำปี 
 โดยการนำข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดทำแผนการตรวจสอบ

ประจำปี ดังนี้ 
1) กำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ เพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้บรรลุวัตถปุระสงค์ท่ีต้องการ 
2) กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่ องที่ตรวจ ความถี่            

ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจำนวนคน/วัน 
3) กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  
4) กำหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบทั้งปี  
การวางแผนการปฏิบัติงาน 
แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบภายใน

ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปีในการวางแผนการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทำ
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) กำหนดประเด็นการตรวจสอบ 
2) กำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
3) กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
เมื่อแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีได้รับอนุมัติ จากหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐแล ้ว ผ ู ้ตรวจสอบภายในควรนำกิจกรรมของหน่วยร ับตรวจมาวางแผนการปฏ ิบ ัต ิงาน                        
ในรายละเอียดว่าจะตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างไรบ้าง โดยเน้นตรวจสอบขั้นตอน การปฏิบัติงานที่มี
ประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งควร
เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะปฏิบัติงาน
ตรวจสอบต่อไป 

/2.กระบวนการ… 

แผนการตรวจสอบระยะยาว 
 

แผนการตรวจสอบประจำปี 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
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2. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบกิจกรรมและหรือ               
หน่วยรับตรวจตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับกิจกรรมและหรือหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบ ลำดับต่อไปนําข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์และประเมินผลรวมทั้งสรุปผลข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ โดยให้บันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมดไว้ในกระดาษทำการที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว การปฏิบัติงานตรวจสอบ            
มีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1) แจ้งหน่วยรับตรวจเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ตรวจสอบภายในควรติดต่อหน่วยรับตรวจ

และผู้ที่มีหน้าที ่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กำหนดวัน             
และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 

2) จัดประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 
2.2  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1) รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
2) จัดทำกระดาษทำการ  
     ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการร่างรายงานผลการตรวจสอบจำเป็นต้องจัดทำกระดาษทำการ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ผลที่ได้จากการตรวจสอบ
และหลักเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบ และยังเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบ
ทาน ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อันเป็นการบ่งชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง รวมทั้งการอ้างอิงในการตรวจสอบครั้ งต่อไปและการอ้างอิง               
กับบุคคลภายนอก 

2.3  การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
1) ส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ 

เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
หลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบเรื่องใดเรื่ องหนึ่งแล้วเสร็จหรือเป็นเรื่องที่เห็นว่าจำเป็นต้อง
รายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลั กฐานต่าง ๆ ที่ได้
ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควร
แก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
   2) จัดประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 

 3. กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ  
3.1 การรายงานผลการตรวจสอบ 
เมื ่อผู ้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู ้ตรวจสอบภายในควรนํา

ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบ มาจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งติดตามด้วยว่าหัวหน้าส่วนราชการได้สั่งการตามข้อเสนอแนะ               
ในรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ และหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามการสั่งการของหัวหน้า
ส่วนราชการหรือไม่อย่างไร  

 
/3.2 การติดตาม… 
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3.2 การติดตามผลการตรวจสอบ 

การติดตามผลการตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน            
ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ            
ว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้ รับการ
แก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง 

แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ผู้หน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณากำหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล 

พร้อมทัง้จัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรกำหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อนไว้ใน

แผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน  
3. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่อง              

จากหน่วยรับตรวจเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้คำแนะนําเพื่อให้สามารถ
ดำเนินการต่อไปได ้

4. ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจในการ
แนะนําวิธ ีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และกำหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาด                   
และข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผลและเวลาในการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิ ธีการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ 3… 



                
-21- 

 

 

 

 

 
 
หลักฐานการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Evidence) คือ ข้อมูลที ่ผู ้ตรวจสอบภายใน

รวบรวมข้ึนจากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หลักฐานทางกฎหมาย มี 6 อย่าง สรุปได้ดังนี้ 
1. หลักฐานชั้นหนึ่ง หรือหลักฐานหลัก 
2. หลักฐานรอง 
3. หลักฐานทางตรง 
4. หลักฐานทางอ้อม หรือหลักฐานแวดล้อม 
5. หลักฐานความเห็น 
6. หลักฐานบอกเล่า หรือหลักฐานสนับสนุน 
หลักฐานการตรวจสอบภายใน มี 4 อย่าง สรุปได้ดังนี้ 
1. หลักฐานสภาพจริง คือ หลักฐานที่ได้จากสภาพจริง หรือ ทางกายภาพของบุคคล สินทรัพย์             

และเหตุการณ ์
2. หลักฐานคำรับรอง คือ หลักฐานในรูปของจดหมาย หรือหนังสือตอบจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์ 
3. หลักฐานเอกสาร คือ หลักฐานในรูปของเอกสาร เอกสารภายในหรือเอกสารภายนอกหน่วยรับตรวจ           

ก็ได้ 
4. หลักฐานการวิเคราะห์ คือ หลักฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สัมพันธ์กันหรือข้อมูลที่ได้มา

จากการเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะของหลักฐานการตรวจสอบภายใน 

1. ความเพียงพอ 
2. ความเชื่อถือได้ 
3. ความเก่ียวพัน 
4. ความมีประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เทคนิค… 

บทท่ี 4 หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
 

หลักฐานการตรวจสอบภายใน 
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เทคนิค หมายถึง วิธีการที่ผู้ทำงานนำมาใช้เพื่อให้งานนั้นได้ผลสำเร็จ เมื่อนำคำว่าเทคนิคมาใช้กับ 
การตรวจสอบหรือเรียกว่า “เทคนิคการตรวจสอบ” จึงหมายถึง วิธีการที ่ใช้ ในการตรวจสอบเพื ่อให้ได้มา                      
ซึ่งหลักฐานการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบนำมาใช้ เพื่อให้งานตรวจสอบนั้นได้ผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับซึ่งเทคนิค 
การตรวจสอบที่ดีจะประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบตามหลักการ และการนำหลักมนุษย์สัมพันธ์มาประยุกต์ใช้
พร้อมกับวิธีการตรวจสอบตามหลักการนั้นในทุกระยะขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ 

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) เป็นวิธ ีการตรวจสอบสำคัญที่ผู้ตรวจสอบเลือกใช้              
ในการรวบรวมขอมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยการตรวจเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น สรุปเทคนิคการตรวจสอบได้ ดังนี้ 

1. การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจสอบ
ปัจจุบันนิยมใช้ 4 วิธี ดังนี้ 

1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจำนวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด 
1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยกำหนดเป็นช่วง ที่แบ่งระยะไว้เท่า ๆ กัน             

มีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลำดับของข้อมูลอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
1.3 วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุม่ เลือกใช้กลุ่มทีเ่หมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และเลือกตัวอย่างของ

แต่ละกลุ่มนั้นหรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลที ่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มจำนวนเท่ากัน                  
การกำหนดจำนวนกลุ่มรายการขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลทั้งหมด สุ่มเลือกทั้งกลุ่มมาเป็นตัวอย่าง           
ในการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

1.4 Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจากการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบ            
จะพิจารณาเลือกกลุ่มใด 

2. การสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์ตรวจสอบเป็นเทคนิคการตรวจสอบอีกวิธีหนึ ่งที ่นิยมใช้              
เช่น การสังเกตการณ์ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือหาขอ้สรุปว่ามีการไม่ปฏิบัติตามระบบที่วางไว้หรือไม่ 
การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของการดำเนินงานว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน การสังเกตการณ์ความพอใจ                
ของประชาชนจากการมาใช้บริการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นตน 

3. การตรวจนับ เป็นการพิสูจน์จำนวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้
หรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร การเก็บรักษาเป็นอย่างไร เช่น การตรวจนับพัสดุ แต่การตรวจนับมิใช่เครื่องพิสูจน์
กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป 

4. การตรวจสอบเอกสาร เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ้วนมีการอนุมัติ
รายการครบถ้วน มีข้อจำกัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม่สามารถแสดงถึงความมีอยู่จริง 

5. การยืนยัน เทคนิคนี ้ส่วนใหญ่ใช้การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ที ่อยู ่ในการ
ครอบครองของบุคคลอื่น มีข้อจำกัดอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก 

6. การสอบถาม การสอบถามเป็นหลักการเบื้องต้นที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน เพราะการสอบถาม
ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ทราบในสิ่งที่ต้องการทั้งในเรื่องเอกสารระบบงานและลักษณะเฉพาะตัวของผู้ที ่เรา
สอบถาม รูปแบบของการสอบถามมีดังต่อไปนี้ 

1) การใช้แบบสอบถาม 
2) การสอบถามด้วยวาจา 

      /7. การคำนวณ… 

เทคนิคการตรวจสอบ 
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  7. การคำนวณ เป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด 
ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือใหแ้นใ่จว่าถูกต้อง มีข้อจำกัดพิสูจน์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไมส่ามารถพิสูจน์ที่มา
ของตัวเลข 

8. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การวิเคราะห์เปรียบเทียบจะทำให้ค้นพบความผิดปกติของรายการ             
ไดเ้ร็วกว่ากรณีอ่ืน โดยทั่วไปผู้ตรวจสอบภายในจะใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับเทคนิคอ่ืน ๆ กรณีท่ีใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วเกิดผลต่างที่มีนยัสำคัญผู้ตรวจสอบภายในจึงจะใช้เทคนิคอ่ืน ๆ ตอไป 

9. การตรวจสอบการผ่านรายการ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการผ่าน
รายการจากสมุดบันทึกขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ข้อจำกัดการผ่านรายการครบถ้วนไม่ได้พิสูจน์
ความถูกตอ้งของรายการ 

10. การหารายการผิดปกติ เป็นการตรวจจากรายการที ่ผิดปกติ อาจพบข้อผิดพลาดที่สำคัญ               
ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ข้อจำกัดรายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน                
แต่เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจำเป็นต้องใช้เทคนิคอ่ืนมาประกอบ 

11. การตรวจทาน  เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นยำ ความสมเหตุสมผล                
หรือความเชื่อถือไดโ้ดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ 

12. การสืบสวน เป็นเทคนิคท่ีผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะ
เป็นผู้ตรวจสอบจะต้องคน้หาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม
ลงไปในส่วนที่ขาดได้ 

13. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้กับผลงานที่ปฏิบัติ
จริงว่าเกิดผลต่างหรือไม่ หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุต้องวิเคราะห์                
ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เพ่ือเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/บทที่ 5… 

   เทคนิคการตรวจสอบที่กล่าวมา เป็นเพียงเทคนิคโดยทั่วไปที่ผู้ตรวจสอบนำไปประยุกต์ใช้  
ในการตรวจสอบ ไม่จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบจะต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบดังกล่าวเช่นเดียวกันหมด 
อาจมีเทคนิคการตรวจสอบอย่างอื่นที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานตนเองและเรื่องที่ตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการเลือกเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงใด ที่จะทำให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอต่อ การเสนอ
ความเห็นไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 
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มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รหัส 1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน                
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ข้อ 17 (3) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธกีาร            
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบแนวทางการประเมินภายในองค์กรภายใต้แนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล 
กรมบัญชีกลางได้กำหนดรูปแบบการประเมินตนเองเป็นระยะให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0409.2/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่องแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รูปแบบ… 

บทท่ี 5  
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  

: การประเมินภายในองค์กร 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่องแนวปฏิบัติการ
ประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 
 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ให้ประเมินตนเองเป็นระยะ โดยต้อง
ดำเนินการอย่างน้อยตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กรมบัญชีกลาง            
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณหรือปีบัญชีถัดไป (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ให้เริ ่มประเมินตนเองตั้งแต่ปี             
พ.ศ. 2563 และให้ส่งรายงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณหรือปีบัญชี พ.ศ. 2564 (แล้วแต่กรณี) ยกเว้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลางจะแจ้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตนเองเป็นระยะ 
และเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รหัส 1300 การประกัน       
และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 
 

แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 
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หน่วยตรวจสอบภายในต้องสร้างวิธีการประเมินภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
หน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื ่อง รวมถึงเพื ่อตรวจสอบความมีประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพ                   
ของหน่วยตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กรต้องประกอบด้วยการติดตามประเมินผลในระหว่าง              
ที ่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring) และการประเมินตนเองเป็นระยะ (Preiodic Self Assessments)              
โดยการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปเป็นการประเมินในระดับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเน้ นการ
ประเมินในส่วนของมาตรฐานการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำหรับการประเมินตนเองเป็นระยะเป็นการ
ประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐทั้งหมด 

การประเมินภายในองค์กร มี 2 รูปแบบ คือ 
1. การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring) เป็นกระบวนการ 

ที่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมดูแล การสอบทาน และการวัดผลของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ตัวอย่าง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่สนับสนุนติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป 

เช่น การสอบทานการคุมดูแล การอนุมัติการปฏิบัติงาน การใช้แบบรายงาน (Checklist) และแบบฟอร์มต่างๆ            
ในการจัดทำกระดาษทำการ และการรายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. การประเมินตนเองเป็นระยะ (Preiodic Self Assessments) เป็นกระบวนการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานของรัฐเป็นรายครั้ง ผู้ทำการประเมินตนเองเป็นระยะ คือ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือทีม           
ผู ้ตรวจสอบภายในอาวุโสของหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับหมอบหมาย หรือผู้ ที ่มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญ                 
ด้านการตรวจสอบภายในที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/รายงาน… 

การประเมินภายในองค์กร (Internal Assessments) 
 

➢ หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการประเมินภายในองค์กรตามรูปแบบ และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด 

➢ การประเมินตนเองเป็นระยะ ให้ประเมินอย่างน้อยทุกปี 
➢ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจกำหนดของเขตความถี ่ และรูปแบบการประเมินตนเองเป็นระยะ 

เพ่ิมเติมจากที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้ 
➢ ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

หลังการประเมินเสร็จสิ้น 
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รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที.่............................ 

คำชี้แจง 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
  เป็นข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเจ้าสังกัด 
และชื ่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั ้งจำนวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและรายชื่อ                    
ผู้ตรวจสอบภายใน  
 
ส่วนที่ ๒ การประเมินผล  
  เป็นการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
  - ใส่ ๑ ในช่อง ใช่ ถ้ามีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด  
  - ใส่ ๐.๕ ในช่อง ใช่บางส่วน ถ้ามีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินบางส่วน  
  - ใส่ ๐ ในช่อง ไม่ใช่ ถ้าไม่ได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน  
  รวมคะแนนจากช่องที่ระบุว่า ใช่ และ ใช่บางส่วน พร้อมทั้งระบุเอกสารอ้างอิง 
  สรุปคะแนน เป็นการคำนวณเทียบบัญญัติไตรยางศ์ของจำนวนข้อที่สามารถทำได้กับจำนวนข้อ
ทั้งหมด โดยมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ((คะแนนรวม x ๕) ÷ จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน) 
  ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา เป็นการระบุข้อเสนอแนะหรือแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม  
  เป็นการนำคะแนนที ่ได้ในแต่ละรหัสของมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณมาสรุป 
ในภาพรวม เพื ่อนำไปสู ่การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงการตรวจสอบภายใน  
โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการกำกับดูแล เป็น ผลรวมคะแนนของรหัส ๑๐๐๐ ๑๑๐๐ ๑๓๐๐ และจรรยาบรรณ  
หารด้วย ๔ 

๒. ด้านบุคลากร เป็น ผลคะแนนของรหัส ๑๒๐๐ 
๓. ด้านการบรหิารจัดการ เป็น ผลรวมคะแนนของรหัส ๒๐๐๐ ๒๑๐๐ และ ๒๖๐๐ หารดว้ย ๓ 
๔. ด้านกระบวนการ เป็น ผลรวมคะแนนของรหัส ๒๒๐๐ ๒๓๐๐ ๒๔๐๐ และ ๒๕๐๐ หารด้วย ๔ 
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ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือความคิดเห็น 
  เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านการกำกับดูแล  
ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการ รวมถึงการพิจารณาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง                 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการเทียบเคียงกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานอ่ืน 

ส่วนที่ ๕ แผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน  
  แผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปรับปรุง
การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้แนวคิดการปรับปรุงการทำงาน
อย่างต่อเนื่องมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อหน่วยงานของรัฐ............................................................................................................................................. 

หน่วยงานเจ้าสังกัด.............................................................................................. ............................................... 

ชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน............................................................................................................................ 

จำนวนบุคลากร ……………………………………… คน  ประกอบด้วย 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกุล.................................................................................ตำแหน่ง....................................................... 

 

รายช่ือผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด (ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน) 

๑. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ตำแหน่ง....................................................... 

๒. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ตำแหน่ง...................... ................................. 

๓. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ตำแหน่ง....................................................... 

๔. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ตำแหน่ง....................................................... 

๕. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ตำแหน่ง......................................... .............. 

 

รายช่ือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 

๑. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ตำแหน่ง....................................................... 

๒. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ตำแหน่ง...................... ................................. 

๓. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ตำแหน่ง......................................... .............. 
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ส่วนที่ ๒ การประเมินผล 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
รหัส ๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒. กฎบัตรการตรวจสอบภายในระบุถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที ่ และความรับผิดชอบ             
สายการรายงานตามหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน             
ก ับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ (ในกรณีท ี ่ ไม ่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกำหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๓. กฎบัตรการตรวจสอบภายในระบุถึงการตรวจสอบภายในทั้งที ่เป็นลักษณะ           
ของงานบริการให้ความเชื่อมั่น และการตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงาน
บริการให้คำปรึกษา 
๔. กฎบัตรการตรวจสอบภายในได้มีการนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ          
และให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที ่ไม ่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นชอบ 
๕. กฎบัตรการตรวจสอบภายในมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง 
๖. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ภารกิจ 
งานตรวจสอบภายใน ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ใหลัก
เกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน             
ของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๖ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) .................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .................................................................................. ..................... 
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : เอกสารกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เอกสารประกอบการเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน               
ฉบับล่าสุด เอกสารกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) และรายงานการประชุมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
 
 
 

/รหัส ๑๑๐๐… 



                
-30- 

รหัส ๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) 
๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ได้โดยตรงและไม่มีข้อจำกัด 
๓. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันกับคณะกรรมการตรวจสอบ            
หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) เกี่ยวกับความ
เป็นอิสระระดับองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละครั้ง 
๔. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงานตามหน้าที่โดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) 
๕. คณะกรรมการตรวจสอบ หร ือ ห ัวหน้าหน่ วยงานของร ัฐ (ในกรณีท ี ่ ไม ่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ได้เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
๖. คณะกรรมการตรวจสอบ หร ือ ห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ (ในกรณีท ี ่ ไม ่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี  
๗. คณะกรรมการตรวจสอบ หร ือ ห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ (ในกรณีท ี ่ ไม ่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรทรัพยากร
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๘. คณะกรรมการตรวจสอบ หร ือ ห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ (ในกรณีท ี ่ ไม ่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เปรียบเทียบกับแผนงาน 
๙. คณะกรรมการตรวจสอบ หร ือ ห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ (ในกรณีท ี ่ ไม ่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๑๐. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื ่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณี
ที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) 
๑๑. *การกำหนดมาตรการป้องกัน เพ่ือจำกัดวงความเสื่อมเสียจากการขาดความเป็น
อิสระหรือความเที่ยงธรรม เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหรือคาดว่าจะมี
บทบาทหรือความรับผิดชอบที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน (เช่น การกำกับ
ดูแล หรือการบริหารความเสี่ยง) 
๑๒. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ไดป้ระเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบในปีที่ผ่านมา 
 

    

 
 

/13. ในกรณี… 
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑๓. *ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม  
ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตาม
ความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจำกัดที่
เกิดข้ึนในแต่ละกรณ ี
๑๔. *การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ
อยู่นั้น มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอ่ืนภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๑๕. *การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเคยให้บริการคำปรึกษา
มาก่อน ได้มีการพิจารณาผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม 
๑๖. *ในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยบริการ
ให้คำปรึกษามาก่อน ได้มีการบริหารจัดการและพิจารณาถึงความเที่ยงธรรมในระดับ
บุคคล 
๑๗. *ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดในอันที่จะทำให้ผู ้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถ
บริการให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยเหตุ
หรือข้อจำกัดดังกล่าวให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 
๑๘. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม 
การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื่อมเสียจาก 
การขาดความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
๑๙. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื ่อสารคู ่มือ/นโยบายเกี ่ยวกับความเป็นอิสระ  
ความเที่ยงธรรมไปยังบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๒๐. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการกำหนดรูปแบบรายงานหรือแบบฟอร์ม                
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
๒๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยไม่มีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื ่อสารกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยไม่มี
ผู้บริหารระดบัสูงอ่ืนร่วมด้วย 

    

*ข ้อ  ๑๑ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ และ ๑๗ หน่ วยงานของร ัฐสามารถข ้ ามการประเม ิน ในกรณ ีท ี ่ ไม ่ม ี เหต ุการณ ์ ได้   
โดยระบุ N/A ไว้ในช่องเลขท่ีเอกสารอ้างอิง 

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ (๒๑ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน) – จำนวนข้อที่ระบุว่าสามารถข้าม
การประเมินได)้)............................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : ผังโครงสร้างองค์กร เอกสารกฎบัตรการตรวจสอบภายใน คู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ             
เที ่ยงธรรม เอกสารกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) รายงานการประชุมกั บคณะกรรมการตรวจสอบ                
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน              
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการสื่อสารคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ              
ความเที่ยงธรรมไปยังบุคลากร รูปแบบรายงานหรือแบบฟอร์มในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

/รหัส 1200… 
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รหัส ๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการกำหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ  
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒. การวางแผนการตรวจสอบมีการกำหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น  ๆ           
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๓. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายในตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๔. ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจำนวนอย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมงต่อปี 
๕. ผู้ตรวจสอบภายในเคยอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี ่ยวกับเรื ่องการประเมิน 
ความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหารจัดการทุจริต         
ของหน่วยงานของรัฐ 
๖. ผู้ตรวจสอบภายในเคยอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการ
ควบคุมด้าน IT รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน            
ที่ได้รับมอบหมาย 
๗. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่รับงานบริการให้คำปรึกษา หรือให้คำแนะนำ 
และความช่วยเหลือ เมื่อทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๗ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) .................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ............................................................................................. ......... 
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : เอกสารการว ิเคราะห์ค ุณสมบัต ิความสามารถของบุคลากรสำหร ับการปฏิบ ัต ิงาน 
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี แบบคุณลักษณะงานแต่ละบุคคล ( Job Descriptions) เอกสารนโยบาย                
และวิธีการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการฝึกอบรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

/รหัส ๑๓๐๐… 
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รหัส ๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำโครงการประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในในทุกด้านของการปฏิบัติงานและการบริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หาร ือกับคณะกรรมการตรวจสอบ                  
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) เพื่อกำกับดูแล
โครงการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
๓. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หาร ือกับคณะกรรมการตรวจสอบ               
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที ่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) เกี ่ยวกับ
รูปแบบและความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 
๔. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานมีการประเมินความมีประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการระบุโอกาสในการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
๕. กระบวนการการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปได้รวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นประจำ  
๖. หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลจากภายนอกในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา 
๗. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินภายในองค์กรอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เกี่ยวกับ
ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ผลการประเมิน และแผนการปรับปรุงแก้ไข 
๘. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินจากภายนอกให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเกี่ยวกับขอบเขตและความถี่            
ของการประเม ิน ค ุณสมบัต ิและความเป็นอิสระของบ ุคคลหร ือคณะบุคคล  
ที ่ประเมินรวมทั ้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่อาจเกิดขึ ้น ผลการประเมิน           
และแผนการปรับปรุงแก้ไข 

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๘ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) .................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ......................................................................................... .............. 
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : โครงการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ รายงานผลการประเมินภายนอก 
รายงานการประชุมเกี่ยวกับโครงการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 
 
 

/มาตรฐาน… 
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
รหัส ๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบโดยใช้ความเสี่ยง
เป็นพื้นฐานในการจัดลำดับความสำคัญของงานตรวจสอบภายใน และสอดคล้อง           
กับเป้าหมายขององค์กร 
๒. ในการวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือ
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพื่อทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 
๓. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบอาศัยข้อมูลจากการประเมินความเสี ่ยง               
ที่ประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละครั้ง และมีการนำข้อมูลจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) มาพิจารณา 
๔. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบมีการจัดทำหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด 
(Audit Universe) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก ๆ ขององค์กร และมีการจัดลำดับ 
ความเสี่ยง 
๕. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื ่อสารแผนการตรวจสอบและ
ทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีที่มีนัยสำคัญ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)  เพื่อการสอบทาน
และอนุมัต ิ
๖. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื ่อสารผลกระทบของข้อจำกัด               
ของทรัพยากรต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
๗. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บร ิหารทร ัพยากรอย่างเหมาะสม  
(มีการกำหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน)  
เพียงพอ (มีการระบุปริมาณทรัพยากรที่จำเป็น) และเกิดประสิทธิผล ตามแผน 
การตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
๘. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๙. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการประสานงาน
และมีการพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นที่ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่น
และให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่าง
เหมาะสม และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 

    

 
 

/10.หัวหน้า… 
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑๐. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการกำหนดกระบวนการสำหรับการใชผ้ล 
การปฏิบัติงานของผู้อื่น 
๑๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นระยะ ๆ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ               
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
๑๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานประเด็นความเสี ่ยงและการ
ควบคุมที่มีนัยสำคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการกำกับดูแล รวมทั้งเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญ 
๑๓. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ              
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เกี่ยวกับความถี่และเนื้อหาของการรายงาน 
โดยคำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน 
๑๔. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการรายงานและการสื่อสารเกี่ยวกับ  
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของแผนการตรวจสอบ ความต้องการ
ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ           
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๑๔ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) ................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ....................................................................................................... 
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : รายงานการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน หัวข้อของงาน
ตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe) วิธีการประเมินความเสี่ยง แผนการตรวจสอบประจำปี แผนการจัดสรร
ทรัพยากรและผลการใช้ทรัพยากร กระบวนการ/แนวทางการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รหัส ๒๑๐๐… 
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รหัส ๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
โดยใช้วิธีการที ่เป็นระบบ มีระเบียบ และอาศัยความเสี ่ยงของหน่วยงานของรัฐ              
เป็นพื้นฐาน 
๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและให้คำแนะนำที ่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
๓. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินการออกแบบ การนำไปปฏิบัติ และความมี
ประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการ รวมทั ้งว ัตถุประสงค์ที ่มีความเกี ่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
๔. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินว่าการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ของหน่วยงานของรัฐมีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์หน่วยงานของรัฐ 
๕. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความมีประสิทธิผล และสนับสนุนให้เกิด
การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
๖. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการกำกับดูแล  
การดำเนินงาน และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานของรัฐ ความถูกต้องและความน่าเชื ่อถือของข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการเงินและการดำเนินงาน ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ 
๗. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต และวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
๘. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู ้ตรวจสอบภายในได้ระบุถึง 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย และระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอ่ืน 
๙. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ช่วยหน่วยงานของรัฐในการรักษาระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุม 
และโดยการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

    

 
 
 
 
 

/10. หน่วยงาน… 
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑๐. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุม เพื่อให้การควบคุมที่มีอยู่สามารถตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การกำกับดูแล 
การดำเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศที ่เกี ่ยวกับการบรรลุว ัตถุประสงค์                  
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สารสนเทศด้านการเงินและการดำเนินงาน ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ           
ของการดำเนินงาน การดูแลและรักษาทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ  

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๑๐ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) ................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่
เกี ่ยวกับการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เอกสารเกี่ยวกับ 
การประเมินและการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลขององค์กร  เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง/การควบคุม กระดาษทำการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รหัส ๒๒๐๐… 
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รหัส ๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย 
แต่ละงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร 
๒. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู ้ตรวจสอบภายในได้พิจารณายุทธศาสตร์               
และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่จะนำมาใช้ในการควบคุม
ผลการดำเนินงานของกิจกรรมนั้น 
๓. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาความเสี่ยงที ่มี
นัยสำคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการดำเนินงานของกิจกรรม ตลอดจนวิธีการ
ที่จะนำมาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๔. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาความเพียงพอ            
และความมีประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม             
ของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบการควบคุมอ่ืน               
ที่เกี่ยวข้อง 
๕. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู ้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาโอกาสในการ
ปรับปรุงการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของกิจกรรมให้ดีขึ้น 
๖. การปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู ้ตรวจสอบภายในได้ทำความเข้าใจ           
กับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง
อื่น ๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญต้องมีการบันทึกเรื่องที่ทำความเข้าใจ  
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
๗. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์
ของงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงาน 
๘. ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี ่ยงเบื ้องต้นที ่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมที่ จะ
ตรวจสอบ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสะท้อนผลการประเมิน
ความเสี่ยงนั้น   
๙. การกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที ่จะตรวจสอบ ผู ้ตรวจสอบภายใน                
ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต             
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อบังคับ รวมทั้งความเสี ่ย ง           
อ่ืน ๆ ที่มีนัยสำคัญ 
 

    

 
 

 
 

/10. ผู้ตรวจสอบ… 
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑๐. ผู ้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหาร             
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐว่ามีความเพียงพอ
ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดำเนินงาน ในกรณีหลักเกณฑ์            
ที่กำหนดมีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการ
ประเมินผล แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่า หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้หารือกับฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 
๑๑. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษาได้คำนึงถึงกระบวนการ
กำกับดูแล การบริหารความเสี ่ยง และการควบคุม ตามขอบเขตที่มีการเห็นชอบ
ร่วมกันกับผู้รับบริการ 
๑๒. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษามีความสอดคล้องกับ
คุณค่า ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
๑๓. ขอบเขตของการปฏิบัติงานมีความเพียงพอที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
๑๔. ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมถึงระบบการทำงานต่าง ๆ 
เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ใน
ความดูแลของบคุคลอื่น ๆ  
๑๕. การปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หากในระหว่างปฏิบัติงานมีการ
ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้หารือกับ
ผู้รับบริการถึงเงื่อนไขที่ปรับปรุงนั้นเพื่อพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ 
๑๖. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้ระบุการ
ควบคุมท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและตื่นตัวต่อประเด็นความ
เสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 
๑๗. ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากลักษณะและความ
ซับซ้อนของงาน ตลอดจนข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
๑๘. ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
๑๙. ผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย วิธีการที่
ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
๒๐. แนวทางการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน และใน
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที 

    

/สรุปคะแนน… 
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สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๒๐ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) ................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ....................................................................................................... 
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงานงานบริการให้ความเชื ่อมั ่น ตัวอย่างแผนการปฏิบัต ิงาน 
งานบริการให้คำปร ึกษา ตัวอย่างกระดาษทำการที ่ใช ้ประกอบการวางแผนการปฏิบัต ิงานงานบริการ  
ให้ความเชื่อมั่น ตัวอย่างกระดาษทำการที่ใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานงานบริการให้คำปรึกษา ตัวอย่าง
แนวทางการปฏิบัติงานงานบริการให้ความเชื่อมั่น ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติงานงานบริการให้คำปรึกษา นโยบาย
และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รหัส ๒๓๐๐… 
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รหัส ๒๓๐๐ : การปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในได้ระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อ
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน และในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ/หรือหลังจากมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
ก่อนตามความเหมาะสม 
๓. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูล            
ที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด ทั้งนี้ ข้อกำหนดใน
การเก็บรักษาข้อมูลต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมาย 
ระเบยีบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
๔. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้
จากการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ ทั ้งนี ้ ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ             
ของหน่วยงานของรัฐ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
๕. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที ่ได้
มอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คุณภาพได้รับการรับรอง และผู้ตรวจสอบภายในได้รับการ
พัฒนา โดยหลักฐานของการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได้ถูกจัดเก็บและบันทึกเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๕ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) .................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : ตัวอย่างกระดาษทำการประกอบการปฏิบัติงานงานให้ความเชื่อมั่น ตัวอย่างกระดาษทำการ
ประกอบการปฏิบัติงานงานให้คำปรึกษา นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รหัส ๒๔๐๐… 



                
-42- 

รหัส ๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลการตรวจสอบ 
ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และ/หรือแผนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่เหมาะสม  
๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีการให้ความเห็นโดยคำนึงถึงความคาดหวังของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ 
๓. ผู้ตรวจสอบภายในกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ           
ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วย 
๔. การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐทราบ
ต้องระบุข้อจำกัดในการเผยแพร่และการนำผลการตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 
๕. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานและอนุมัติรายงานผลการ
ตรวจสอบชุดสุดท้ายก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 
๖. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำหนดผู้ที่ได้รับรายงาน
และวิธีการเผยแพร่รายงาน 
๗. การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที ่ไม่ได้ระบุไว ้ใน
กฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงานของรัฐ ปรึกษากับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและ/หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายตามความเหมาะสม และควบคุม
การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุข้อจำกัดในการใช้รายงานดังกล่าว 
๘. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงานผลการ
ตรวจสอบการบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๘ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) .................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : ตัวอย ่างรายงานผลการตรวจสอบงานบริการให้ความเชื ่อม ั ่น ต ัวอย ่างรายงานผล 
การตรวจสอบงานบริการให้คำปรึกษา นโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่รายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

/รหัส ๒๕๐๐… 
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รหัส ๒๕๐๐ : การติดตามผล 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดให้มีระบบการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เช่น มีการกำหนดเกี่ยวกับความถี่ในการ
ติดตามสถานะของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และวิธีการการรายงานสถานะ
ของการปฏิบัติตามแผน เป็นต้น 
๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดกระบวนการที ่ต้องดำเนินการ               
ในกรณีที่ผู้บริหารไม่ดำเนินการแก้ไขตามแผนการปรับปรุงแก้ไข 
๓. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามการปฏิบัติตามผลของงานบริการ 
ให้คำปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการ 

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๓ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) .................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ....................................................................................................... 
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : คู ่ม ือ/นโยบายและวิธ ีปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการติดตามผลการตรวจสอบ  ตัวอย่างรายงาน 
การตดิตามการปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ 
 

รหัส ๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  
ที่ฝ่ายบริหารยอมรับ อาจจะไม่อยู ่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และกรณีไม่ได้
ข้อยุติได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติ 

    

รวมคะแนน    

สรุปคะแนน (รวมคะแนน x ๕) .................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ....................................................................................................... 
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : นโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เอกสารรายงาน
การประชุมเกี่ยวกับการหารือด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง กระดาษทำการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง    
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารยอมรับได้ 

 
/จรรยาบรรณ… 
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จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. นโยบายระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการระบุว่าผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
๒. มีหลักฐานว่านโยบายด้านจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในได้มีการสื่อสารและ
ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจนโยบายดังกล่าว 
๓. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม การปกปิด
ความลับ และความสามารถในหน้าที่ 

    

สรุปคะแนน ((รวมคะแนน x ๕) ÷ ๓ (จำนวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์ประเมิน)) .................................................... 
คะแนนที่หน่วยงานตรวจสอบภายในคาดหวัง (จากคะแนนรวม ๕ คะแนน)...................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ............................................................ ........................................... 
หมายเหตุ ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนน (หน่วยงานไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารแนบส่ง
กรมบัญชีกลาง) : นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ เอกสารประกอบการรับทราบนโยบายด้านจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ            
ของผู้ตรวจสอบภายใน 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 ผลคะแนนด้านการกำกับดูแล……………………………………………………………………………………………… 
 (ผลคะแนนของรหัส ๑๐๐๐ ๑๑๐๐ ๑๓๐๐ และจรรยาบรรณ หารด้วย ๔) 
 ผลคะแนนด้านบุคลากร………………………………………………………………………………………….…………… 
 (ผลคะแนนของรหัส ๑๒๐๐) 
 ผลคะแนนด้านการบริหารจัดการ………………………………………………………………………….……………… 
 (ผลคะแนนของรหัส ๒๐๐๐ ๒๑๐๐ และ ๒๖๐๐ หารด้วย ๓) 
 ผลคะแนนด้านกระบวนการ…………………………………………………………………………….…………………… 
 (ผลคะแนนของรหัส ๒๒๐๐ ๒๓๐๐ ๒๔๐๐ และ ๒๕๐๐ หารด้วย ๔) 
 

ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือความคิดเห็น  
 

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

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

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

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

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

/ส่วนที่ 5… 
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ส่วนที่ ๕ แผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน 

ลำดับที่ เรื่องท่ีปรับปรุง 
กระบวนการ/
วิธีการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
รายช่ือผู้ประเมิน 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (........................................................................ .................) 
 ตำแหน่ง........................................................ ............................... 
 

ลงชื่อ......................................................... .................................. 
   (...................................... ...................................................) 
 ตำแหน่ง.......................................................................................  
 

ลงชื่อ........................................................................................... 
   (.........................................................................................) 
 ตำแหน่ง.................................................................................... ... 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
 ลงชื่อ..................................... ..................................................... 
   (.........................................................................................)  
 ตำแหน่ง....................................................................................... 
 

 

 

 
/บทสรุป… 
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คู่มือการตรวจสอบภายในนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย               

ใหป้ฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ผู ้บริหารท้องถิ ่นสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารงาน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการบริหารบ้านเมืองที ่ดี ผลของการ
ดําเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ค่า 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กำหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุน 
ข้อตรวจพบ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนการวางแผน             
การตรวจสอบ ช่วยให้การวางแผนคลอบคลุมหน่วยรับตรวจ และกำหนดแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ การใช้
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน การรายงานผล                  
การปฏิบัติงานทั้งการรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจต่อไป 

ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับข้อเสนอแนะ 
ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ การนําเทคนิค การตรวจสอบประกอบกับทักษะ               
ของผู้ตรวจสอบภายใน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง การนําเสนออย่างถูกต้อง
เที่ยงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้คู่มือการตรวจสอบภายในสามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมไดก้ับกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 



                

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



                

(ตัวอย่าง) 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง ความเห็นของหน่วยตรวจรับ 
ความเสี่ยงระดับต่ำ (1) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (2) ความเสี่ยงระดับสูง (3) 

1 ด้านกลยุทธ์ strategic (S) 
การจัดแผนการดำเนินงานภายใตภ้ารกิจของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง   

นำนโยบายของกระทรวง ของจังหวัด 
มาจัดทำแผนการดำเนินงานภารกจิของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
สามารถนำไปปฏิบัตไิด้ ตั้งแต่ 80 % 
ขึ้นไป 

นำนโยบายของกระทรวง ของจังหวัด 
มาจัดทำแผนการดำเนินงานภารกจิ
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
สามารถนำไปปฏิบัตไิด้ ตั้งแต่ 60 % 
แต่ไมเ่กิน 79% 

นำนโยบายของกระทรวง ของ
จังหวัด มาจัดทำแผนการ
ดำเนินงานภารกิจของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง  
สามารถนำไปปฏิบัตไิด้ ต่ำกว่า 
60 % 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล……………………………… 
ข้อแก้ไขเป็น………………………. 

2 ด้านการปฏิบัติงาน Operation (O) 
การกำหนดสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศตามหน้าที่และความรบัผิดชอบ 

มีการกำหนดสิทธิพื้นฐานในการเขา้ถึง
ระบบ สารสนเทศตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรและมี
การทบทวนสิทธิและรหสัผู้ใช้งาน 

มีการกำหนดสิทธิพื้นฐานในการเขา้ถึง
ระบบ สารสนเทศตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ไม่มีการทบทวนสิทธิและรหสัผู้ใช้งาน 

ไม่มีการกำหนดสิทธิพื้นฐานในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศตามหน้าที่
และความรับผดิชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย เหตผุล……… 

3 ด้านการเงิน Financail (F) 
ข้อทักท้วงจากผู้ตรวจสอบภายในและ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง 
ด้านการเงิน บัญชี และการจดัซื้อจัดจ้าง 

ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ  

มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
แต่ไมไ่ดด้ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย  
เหตุผล……………………………… 
ข้อแก้ไขเป็น………………………. 

4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ Compliance 
(C) 
การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง  

มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไมม่ขี้อ
ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 

ไม่มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีขอ้
ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มี
ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
แต่ไมไ่ดด้ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย  
เหตุผล……………………………… 
ข้อแก้ไขเป็น………………………. 

5 ด้านการบริหารความรู้ Knowledge 
Management (K) 
คุณวุฒิและประสบการณ์ในตำแหน่ง 

มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานมากกว่า 
3 ปี 

มีคุณวุฒิตรง หรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และแตม่ีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 
ปี 

มีคุณวุฒิตรงไมต่รงกับตำแหน่ง
และแตม่ีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานกว่า 3 ปี 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย  
เหตุผล……………………………… 
ข้อแก้ไขเป็น………………………. 



                
(ตัวอย่าง) 

การประเมินความเสี่ยง 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
ที ่                          ปัจจัยเสี่ยง 

                         และเกณฑ์ความเสี่ยง 
         กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ ์

(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

ด้าน
การเงิน 

(F) 

ด้าน
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

(C) 

ด้านการ
บริหาร
ความรู้ 

(K) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(เฉลี่ย) 
 

 สำนักปลัดเทศบาล       
1 งานธุรการ       
 1) การใช้และรักษารถยนต ์ 1 2 2 2 3 2 
 2) การดำเนินการรับเรื่องร้องเรยีน – ร้องทุกข์ 1 2 1 2 1 1.4 
 3) การปฏิบัติงานสารบรรณ 1 1 1 2 3 1.6 
 4) การควบคุมพสัด ุ 2 2 1 2 3 2 
 5) การจัดประชุมสภาเทศบาล 1 1 1 1 3 1.4 
 6) งานควบคุมภายใน 1 1 1 1 1 1 
 7) การตรวจสอบพัสดุประจำป ี 1 2 2 2 2 1.8 

2 งานการเจ้าหน้าที ่       
 8) งานทะเบียนประวตัิ พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
2 2 1 1 2 1.6 

 9) การบรรจุแต่งตั้ง โอน เลื่อนระดบั เปลี่ยนสาย
งาน 

1 1 1 1 2 1.2 

 10) การบันทึกข้อมูลของบุคลากรลงในระบบค่า
รักษาพยาบาล (สปสช.) 

1 2 1 1 2 1.4 

 11) การบันทึกข้อมูล การลงเวลา วันลา  2 2 1 1 2 1.6 
 12) การพัฒนาบุคลากร 2 2 1 1 2 1.6 

3 งานทะเบียนราษฎร       
 13) ใบเสร็จรับเงิน 1 2 2 2 2 1.8 
 14) การนำส่งเงิน 1 1 2 2 2 1.6 
 15) การเบิกวัสดุตัวบัตร 1 1 1 1 2 1.2 

4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั       
 16)  การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยตา่ง ๆ 1 1 1 1 2 1.2 
 17) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน 1 1 2 2 3 1.8 
 18) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต่าง ๆ 
1 1 1 1 2 1.2 

 

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
2.33 – 3.00 สูง  
1.68 – 2.32 ปานกลาง  
1.0 – 1.67 ต่ำ  

 



                
(ตัวอย่าง) 

การจัดอันดับความเสี่ยง 

 

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
2.33 – 3.00 สูง  
1.68 – 2.32 ปานกลาง  
1.0 – 1.67 ต่ำ  

หน่วยงาน กิจกรรม คะแนน
ความเสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

ระดับความ
เสี่ยง 

อันดับ
ความสำคัญ 

สำนักปลดัเทศบาล การใช้และรักษารถยนต ์ 2 ปานกลาง 1 

สำนักปลดัเทศบาล การควบคุมพสัด ุ 2 ปานกลาง 2 

สำนักปลดัเทศบาล การตรวจสอบพัสดุประจำป ี 1.8 ปานกลาง 3 

สำนักปลดัเทศบาล ใบเสร็จรับเงิน 1.8 ปานกลาง 4 

สำนักปลดัเทศบาล งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน 1.8 ปานกลาง 5 

กองการประปา การควบคุมพสัด ุ 1.8 ปานกลาง 6 

กองการประปา การตรวจสอบพัสดุประจำป ี 1.8 ปานกลาง 7 

กองการประปา งานการจำหน่ายพสัด ุ 1.8 ปานกลาง 8 

กองการประปา การเบิก-จ่ายเงิน  1.8 ปานกลาง 9 

กองการประปา การจัดทำบัญชีและงบการเงิน 1.8 ปานกลาง 11 

กองการประปา งานการซื้อและการจ้าง 1.8 ปานกลาง 12 

กองการประปา หลักประกันสัญญา 1.8 ปานกลาง 13 

กองการประปา การรับเงินและนำส่งเงิน 1.8 ปานกลาง 14 

กองสาธารณสุขฯ การควบคุมพสัด ุ 1.8 ปานกลาง 16 

กองสาธารณสุขฯ งานการจำหน่ายพสัด ุ 1.8 ปานกลาง 17 

กองสาธารณสุขฯ การตรวจสอบพัสดุประจำป ี 1.8 ปานกลาง 18 

กองการศึกษา การใช้และรักษารถยนต ์ 1.8 ปานกลาง 19 

กองการศึกษา การปฏิบัติงานสารบรรณ 1.8 ปานกลาง 20 

กองการศึกษา การควบคุมพสัด ุ 1.8 ปานกลาง 21 

กองการศึกษา งานการจำหน่ายพสัด ุ 1.8 ปานกลาง 22 

กองการศึกษา โครงการงเนอุดหนุนอาหารกลางวนั 1.8 ปานกลาง 24 

กองคลัง งานเร่งรัดการชำระภาษ ี 1.8 ปานกลาง 25 
กองคลัง งานจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑเสียภาษี 1.8 ปานกลาง 26 
กองคลัง งานควบคุมพัสด ุ 1.8 ปานกลาง 27 
กองคลัง การตรวจสอบพัสดุประจำป ี 1.8 ปานกลาง 28 
กองคลัง งานการจำหน่ายพสัด ุ 1.8 ปานกลาง 29 



                
(ตัวอย่าง)  

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
แผนการตรวจสอบระยะยาว 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25XX – 25XX 
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ 25XX 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ปีงบประมาณ 25XX 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ปีงบประมาณ 25XX 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ …………………………………………………………………………………………………………. 
งบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       

 ลงชื่อ                                  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
       (………………………………………) 
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบ 
       (………………………………………) 
                 ปลัดเทศบาล 
 
ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติ 
       (………………………………………) 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง 



                
(ตัวอย่าง)  

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
แผนการตรวจสอบประจำปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25XX 

 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ …………………………………………………………………………………………………………. 
ระยะเวลา……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
งบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ …………………………………………………………………………………………………… 
       
 
 

 ลงชื่อ                                  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
       (………………………………………) 
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
ลงชื่อ                                  ผู้เห็นชอบ 
       (………………………………………) 
                 ปลัดเทศบาล 
 
ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติ 
       (………………………………………) 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 
 
 
 
 
 
 



                
(ตัวอย่าง)  

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
แผนการปฏิบัติงาน 

 
หน่วยรับตรวจ ……………………………. 
กิจกรรมที่เข้าตรวจ …………………………………………. 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน …… วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ………………………………… 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ………………………………………………………………………………… 

 
       
 
 

 ลงชื่อ                                  ผู้จัดทำ/ผู้ให้ความเห็นชอบ 
       (………………………………………) 
   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
(ตัวอย่าง)  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา 
กิจกรรมที่ตรวจสอบ งานจำหน่ายพัสดุ 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การเสนอรายงานจำหน่ายพัสดุประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
2. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวางระบบควบคุมภายในในการจำหน่ายพัสดุ 

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
1. เพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. เพ่ือสอบทานการควบคุมภายในด้านการจำหน่ายพัสดุ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. สอบทานเอกสารการดำเนินการจำหน่ายพัสดุประจำปี 2563 
2. ตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายพัสดุกรณีปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป  
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์  
4. สอบทานความถูกต้องข้อมูลครุภัณฑ์ระบบมือกับระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
5. การสอบถามผู้ปฏิบัติงาน  

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 39 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ นางวาสนา  วรรณวัตร 
 
 
 
                ผู้จัดทำ/ผู้ให้ความเห็นชอบ 

               (นางวาสนา  วรรณวัตร) 
                  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
(ตัวอย่าง) 

  กระดาษทำการ 
ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะและการดูแลรักษารถยนต์ 

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 พฤศจิกายน 25XX 

วันที่เข้าตรวจสอบ  1 ธันวาคม 25XX 
วิธีการตรวจสอบ  

6. ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
7. วิเคราะห์ความผิดปกติของการบันทึกการใช้รถและเบิกจ่ายน้ำมัน 
8. ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ว่ามีการปฏิบัติที่ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
9. สอบทานเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1) บัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ 2)  
2) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) 
3) บันทึกการใช้รถ (แบบ 4)  
4) ทะเบียนรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ 6) 
5) การกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2664 
6) เล่มใบสั่งจ่ายน้ำมัน ปีงบประมาณ 2564 

10. วิเคราะห์ความผิดปกติของการบันทึกการใช้รถและเบิกจ่ายน้ำมัน 
11. การสอบถามผู้ปฏิบัติงาน  
12. การสังเกต 

การตรวจสอบ 
1. สภาพรถราชการ 
    สภาพพร้อมใช้งาน   
   ชำรุด ซ่อมได้ 
   ชำรุดซ่อมไม่ได้ 
2. ตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลงติดไว้ข้างนอกรถส่วนกลาง ทั้งสองข้าง 
    มี   ไม่มี 
3. บัญชีแยกประเภทรถประเภทรถส่วนกลาง (แบบ 2) 
   มีการจัดทำ    ไม่มีการจัดทำ 
4. เมื่อมีการใช้งานนอกเขต มีการขออนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่น โดยการจัดทำใบขออนุญาต (แบบ 3) 
    มีการจัดทำ   ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก  
5. การจัดทำบันทึกใช้รถส่วนกลาง (แบบ 4) โดยให้พนักงานขับรถลงรายการตามความจริง 
    มีการบันทึก ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
   มีการบันทึก ขอ้มลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 
   ไม่มีมีการบันทึก 
 
 



                
 
6. การบันทึกข้องมูลลงในแบบการซ่อมบำรุง (แบบ 6) 
    มีการบันทึก ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
   มีการบันทึก ข้อมลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 
   ไม่มีมีการบันทึก 
7. การเก็บรักษารถส่วนกลาง 
   ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
   นอกเขตบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
13. การกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ แต่ละคัน 
 มีการกำหนด ครบทุกคัน   
  มีการกำหนด ไม่ครบทุกคัน เนื่องจาก  
 ไม่มีการกำหนด 

14. ปริมาณการเบิกจ่ายจำนวนน้ำมัน 
  ไม่เกินความจุถัง 
 เกินความจุถัง 

15. ผู้มีอำนาจลงชื่อในใบสั่งจ่ายน้ำมัน 
  ถูกต้อง 
 ไม่ถูกต้อง 

16. รายละเอียดการออกใบสั่งจ่ายน้ำมัน 
 ถูกต้อง/ครบถ้วน 
  ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………… 

 
สรุปผลการตรวจสอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 
              (…………………………………..) 
                  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 



                

(ตัวอย่างการติดตามงาน) 
ทะเบียนคุมการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ที ่ หน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ วันที่

ตรวจสอบ 
วันที่แจ้ง

รายงานผล
การตรวจสอบ 

วันครบ
กำหนด 

การติดตาม วันที่ได้รับ
รายงานผล

การ
ดำเนินการ

แก้ไข 

ผลการ
ดำเนินการ

ตาม
ข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1 สำนักปลดัเทศบาล 1. ตรวจสอบการจัดทำและการเบิก
จ ่ า ย เ ง ิ น โ ค ร งก า ร  จ ำนวน  6 
โครงการ 

2-ม.ค.-63 4-ก.พ.-63 3-มี.ค.-63        11 มี.ค. 63 ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

  

  2. ตรวจสอบการใช้ยายพาหนะ 
และการดูแลรักษารถยนต์ รวมทั้ง
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

6-ม.ค.-63 4-ก.พ.-63 3-มี.ค.-63      11 มี.ค. 63 ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

2 กองช่าง 1. ตรวจสอบการจัดทำและการเบกิ
จ่ายเงินโครงการ จำนวน 4 
โครงการ 

3-ก.พ.-63 18-มี.ค.-63 31-มี.ค.-
63 

24-
เม.ย.-63 

    8-พ.ค.-63 ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

  

    2. ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ 
และการดูแลรักษารถยนต์ รวมทั้ง
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

11-ก.พ.-63 18-มี.ค.-63 31-มี.ค.-
63 

24-
เม.ย.-63 

 
  8-พ.ค.-63 ดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ 
  

    3. ตรวจสอบการควบคุมการ
บริหารพสัดุและครุภณัฑ ์

12-ก.พ.-63 18-มี.ค.-63 31-มี.ค.-
63 

24-
เม.ย.-63 

 
  8-พ.ค.-63 ดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ 
  



                
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


