
                                                            หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   หน้า   ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   หน้า   ๑ 
 

ค ำน ำ 

หน่วยตรวจสอบภายใน   องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   มีความเป็นอิสระ  และความ 
เที่ยงธรรม ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายใน ที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk based Approach) การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Service) และการบริการให้ค าแนะน าปรึกษา (Consultancy Service) โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่า ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดนโยบาย และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ส าหรับคู่มือนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับนี้  มีรายละเอียดของนโยบายการตรวจสอบ  นโยบายการด าเนินงาน 

  ส าหรับคู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับนี้ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับนโยบายการตรวจสอบ นโยบายการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ข้อก าหนดในการเก็บรักษาข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน กระบวนงานตรวจสอบภายใน และสรุปมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้จัดท าได้รวบรวม
เนื้อหาสาระ จากหนังสือต าราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  เพ่ือส่งเสริมให้ระบบการ
ตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบต่อไป  
 
 
 

            นางสาวมนฤดี  ใจอยู่ 
           หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 ผู้จัดท า 
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ค ำน ำ                   หน้า 
สำรบัญ               
 

นโยบายการตรวจสอบ          ๑ 

นโยบายการด าเนินงาน          ๒ 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม      ๒ 

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม      ๒ 

ข้อก าหนดในการเก็บรักษาข้อมูล         ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Flow Chart)     ๔ 

กระบวนงานตรวจสอบภายใน         ๕ 

สรุปมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน       ๙ 
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นโยบำยและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

         หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม   
ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในที่ได้
ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk based Approach) การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และ
การบริการให้ค าแนะน าปรึกษา (Consultancy Service) โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 
นโยบำยกำรตรวจสอบ 

๑)  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส  
ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเที่ยงธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ท าการตรวจสอบ 

2. ผู้ตรวจสอบภายใน จะไม่ท าการตรวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการ ภายใน 1 ปี  
เพ่ือมิให้เสียความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการด าเนินการในลักษณะ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๔. ผู้ตรวจสอบภายใน เสริมสร้างความสามัคคีมีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของงานเป็นผลงาน 
ของทุกคน 

5. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและ 
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด 

6. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
พึงปฏิบัติ  มีการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

7. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

8. ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องด าเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยการ 
ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร และด าเนินงานว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
แผนงาน วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า 

9. ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องจัดให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือได้ทราบ 
ปัญหาจากการตรวจสอบและแนะน าแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ  
ก าลังใจและความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ 
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นโยบำยกำรด ำเนินงำน   
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีการก าหนดนโยบายงานตรวจสอบที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน ท าการตรวจสอบความถูกต้อง 

เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน ตลอดจนการบันทึกบัญชีการพัสดุ การบริหาร
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน หน่วยตรวจสอบภายใน  ท าการตรวจสอบ โดยให้ความเชื่อมั่นและการให้ 
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน ต้องช่วยให้หน่วยงานบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ 

3. ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  หน่วยตรวจสอบภายใน  ท าการตรวจสอบและประเมินผล 
การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ  และการน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจได้
อย่างเหมาะสม 

4. ด้ำนกำรตรวจสอบพิเศษ  หน่วยตรวจสอบภายใน  ท าการตรวจสอบ  และประเมินผลกรณี 
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ส านักงาน ป.ป.ช. ด้วยความเต็มใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพิเศษจะเสร็จสิ้น 
 
บทบำทหน้ำที่ของหน่วยตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม 

หน่วยตรวจสอบภายใน   มีความอิสระในหน้าที่ และมีความเที่ยงธรรม  ไมค่วรเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจทางการบริหารและไม่ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง  อย่างไรก็ตาม  สามารถให้
ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสม 
 
นโยบำยเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม  

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความเที่ยงธรรม  

๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และไม่ถูกจ ากัด 
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติตรวจสอบภายใน ด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน ซึ่งดุลยพินิจของผู้
ตรวจสอบภายใน ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักน าจากผู้อ่ืน  

๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

๓. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถรายงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น 

 -  การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 -  การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง 
 -  การอนุมัติงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 -  การพิจารณาสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
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๔.   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ในเรื่องของการก าหนด 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ 

๕. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
โดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๖. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีทัศนคติที่ไม่ล าเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และให้หลีกเลี่ยง 
ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

๗. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น 
อิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามความ
เหมาะสม 

๘. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจท าให้ 
ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 
 
ข้อก ำหนดในกำรเก็บรักษำข้อมูล 

ผู้ตรวจสอบภายใน  มีการเก็บรักษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกรายการอย่าง 
ระมัดระวัง  รอบคอบ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ทั้งรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร 
             เอกสำรและกำรจัดเก็บ  

1) เอกสารหลักฐานที่ผู้ตรวจสอบภายใน  จัดท าขึ้น และเอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามอ านาจหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

๒)  การน าเอกสารหลักฐาน และพัสดุ  ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน ออกจากส านักงาน ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายระเบียบหรือค าสั่งให้ด าเนินการได้ 

๓)  การจัดเก็บเอกสารแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ  เอกสารทั่วไป และเอกสารตรวจสอบภายใน  
    3.1  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  เอกสารที่ไม่ใช่เอกสารตรวจสอบ  ให้จัดเก็บไว้ระยะเวลา 5 ปี  
    3.2  เอกสารตรวจสอบภายใน  ได้แก่   เอกสารที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

เอกสารที่จัดท าข้ึนหรือได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในให้จัดเก็บไว้ระยะเวลา 10 ปี 
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ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Flow Chart)      กระบวนกำร :  งำนตรวจสอบภำยใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 

ประเมินควำมเสี่ยง 

จัดท ำแผนกำรตรวจสอบระยะยำว/ประจ ำปี       

เสนอปลัด/นำยกฯ 

จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) 

เสนอ หน.ตสน. 

ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

ระหว่ำงปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงำนตรวจสอบ                             

(รวบรวมหลักฐำน กระดำษท ำกำร และสรุปผลกำรตรวจสอบ) 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

เสนอปลัด/นำยกฯ 

ติดตำมผลกำรแก้ไข 

กร
ะด

ำษ
ท ำ

กำ
ร 

๑. กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

๒. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

๓. กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 
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งำนตรวจสอบภำยใน 
๑.  งำนตรวจสอบภำยใน 

๒. วัตถุประสงค์  
  ๒.๑)  เพ่ือให้บริการด้านความมั่นใจต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินในรูปของรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  ๒.๒)  เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะ 
  ๒.๓) เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

๓.  ขอบเขตของงำน 
 ขอบเขตของงำนตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 
 ๓.๑) ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน ดังนี้ 
  ๑)  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมก ากับดูแล 
  ๒)  ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดของการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งการ
ใช้ทรัพยากร 
  ๓)  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการด าเนินงานต่างๆ 
  ๔)  ความถูกต้องในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายต่างๆ ของทาง
ราชการ 
  ๕)  ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
 ๓.๒)  ให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแก้ไขระบบปฏิบัติงำน กำรควบคุมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ควบคุม และก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
  งานตรวจสอบภายใน สามารถแยกประเภทการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
ได้ดังนี ้

๑. การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี (Financial Audit)  
๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
๓.  การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit)  
๔.  การตรวจสอบด้านอื่นๆ   

  ทั้งนี้ ในการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใช้การตรวจสอบหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบที่ก าหนด โดยลักษณะงานตรวจสอบแต่ละประเภท มีดังนี้ 

๑) กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชี (Financial  Audit)  คือ การตรวจสอบความถูกต้อง  
ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินการบัญชี และรายงานการเงินการบัญชี การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้าน
การเงินการบัญชี   
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๒) กำรตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance  Audit)  คือ  การตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
และนโยบายที่ก าหนดไว้  

๓) กำรตรวจสอบด้ำนกำรด ำเนินงำน  (Performance  Audit)  คือ  การตรวจสอบผลการ 
ด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิต
และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วย  

๔) กำรตรวจสอบด้ำนอ่ืนๆ  หมายถึง  การตรวจสอบอื่นนอกเหนือจาก ข้อ ๑. – ๓.  เช่น  การ 
ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี
พิเศษ) 
 
๔.  ค ำจ ำกัดควำม 
  กำรตรวจสอบภำยใน  หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายใน จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินแ ละปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
  แผนกำรตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดท า
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
ทันตามก าหนดเวลา 
  แผนกำรปฏิบัติงำน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายใน จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

งำนบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน (Assurance Services) หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการก ากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เช่น  การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบ
การด าเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
ต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น    

งำนให้ค ำปรึกษำ  (Consulting Services)  หมายถึง  การให้บริการค าปรึกษา  แนะน า  
และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าร่วมกับผู้รับบริการและ
มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ โดยปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า
ในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึ กอบรม 
เป็นต้น 
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๕.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
๑)  การวางแผนการตรวจสอบ  
๒)  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๓)  การจัดท ารายงานและติดตามผล  

นอกจากนี้ ในแต่ละข้ันตอนจะมีกระบวนการปฏิบัติงานย่อยลงไป พอสรุปเป็นขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 

๑) วำงแผนกำรตรวจสอบ มี ๕ ขั้นตอนย่อย คือ 
       ๑.๑) ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานของหน่วยงานที่ต้องการการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น ลักษณะของงบประมาณและจ านวนเงินที่ได้รับ 
หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการท างานหรือสายงานการบังคับบัญชา ข้อมูลจากรายงานหรือสถิติ ประเภท
ของรายงานที่หน่วยงานต้องจัดท า/จัดส่ง และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมทั้งท าความคุ้นเคยกับหน่วยงาน
และระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะ
ด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ 

     ๑.๒) ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ที่จัดท าขึ้นและประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ ก าหนด โดยผู้ตรวจสอบภายใน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน 
       ๑.๓) ประเมินควำมเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงาน ระดับงาน โครงการหรือกิจกรรมก็ได้ ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งจะต้องมีการระบุปัจจัย
เสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
       ๑.๔) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ แผนกำรตรวจสอบ มี ๒ ลักษณะ คือ 

      ๑.๔.๑  แผนตรวจสอบระยะยำว (Audit universe) ระยะเวลา ๓ ปี โดยมี 
แผนการตรวจสอบครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  

      ๑.๔.๒  แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit Plan) ต้องจัดท าให้สอดคล้อง 
กับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้และมีงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้
ความส าคัญ 

ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนการตรวจสอบ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  
ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ อนุมัติภายแผนการตรวจสอบ ภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี และ
เมื่อได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบแล้ว ส าเนาแผนการตรวจสอบให้นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ และให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ ส าหรับองค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 

    ๑.๕)  จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) ให้สอดคล้องกับแผนการ 
ตรวจสอบประจ าปี แต่มีความยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และมีรายละเอียดของ
เรื่อง หน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่จะใช้ เสนอหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน อนุมัติพร้อมเครื่องมือกระดาษท าการให้พร้อมก่อนท าการตรวจสอบ 
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  ๒)  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนก าหนด โดยมีขั้นตอน
ย่อย ๓ ขั้นตอน  คือ 
            ๒.๑) ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการซักซ้อม
ทีมงาน แจ้งหน่วยรับตรวจทราบก าหนดเวลาการเข้าตรวจ วัตถุประสงค์และขอบเขตหรือประสานงานกับหน่วยรับ
ตรวจ เพ่ือขอข้อมูลล่วงหน้าที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
           ๒.๒) ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจท าการตรวจสอบ
โดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ และปิด
ตรวจโดยการแจ้งสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็นสาระส าคัญให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือ
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน  
             ๒.๓) เม่ือเสร็จสิ้นงำนตรวจสอบ เป็นการรวบหลักฐานกระดาษท าการและสรุปผลการ
ตรวจสอบ 
  ๓)  กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 

๓.๑)  กำรจัดท ำรำยงำน  รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมากเขียบ ทราบ และพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะรายงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน เป็นเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อ
ตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสารถปฏิบัติได้ทั้งนี้ให้จัดท า
รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

     ๓.๒  กำรติดตำมผล (Follow up) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบ 
ภายใน ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหน่วยรับตรวจด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ การติดตามผลเพ่ือให้ทราบว่าข้อที่ตรวจพบ ข้อบกพร่อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้ และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหาร
ทราบผลหรือพิจารณาสั่งการเพ่ิมเติม โดยแนวทางการติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ควรพิจารณา
ก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางก าหนดเวลาที่ใช้ติดตามตาม รายงานปีก่อนในปีปัจจุบัน
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผล  และเวลาในการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการและแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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สรุปมำตรฐำนงำน   ชื่องำน  งำนตรวจสอบภำยใน หน่วยตรวจสอบภำยใน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 
วัตถุประสงค์ :  ๑)  เพื่อให้บริการด้านความมั่นใจต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินในรูปของรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
          ๒)  เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน ให้
ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ และ ๓)  เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

ล ำดับที ่ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดของงำน ระยะเวลำ มำตรฐำน
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ มี ๕ ขั้นตอนย่อย คือ 
    ๑.๑) ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานของหน่วยงานที่ต้องการการตรวจสอบในรายละเอียด 
    ๑.๒) ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลการ
ควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ โดยผู้
ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน 
    ๑.๓) ประเมินควำมเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงใน
ระดับหน่วยงาน ระดับงาน โครงการหรือกิจกรรมก็ได้ ตามความเหมาะสมกับศักยภาพ
ของตน ซึ่งจะต้องมีการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
    ๑.๔) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบระยะยำว (Audit universe) หรือ แผนการ
ตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้ปลัดอบต.และนายกอบต.
อนุมัติภายใน ๓๐ กันยายน และเมื่อได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบแล้ว ส าเนาแผนการ
ตรวจสอบให้นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ และหน่วยรับตรวจทราบ 
    ๑.๕)  จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) ให้สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี แต่มีความยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และมีรายละเอียดของเรื่อง หน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต แนว
ทางการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่จะใช้ เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน อนุมัติพร้อมเครื่องมือกระดาษท าการให้พร้อมก่อนท าการตรวจสอบ 

ภายใน  
๓๐ 

กันยายน 

มาตรฐานการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
รหัส ๒๑๒๐ 
การควบคุม
และหลักเกณฑ์
กระทรวงการค
ลังว่าด้วย
มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์
ปฏิบัติการ
ตรวจสอบ
ภายในส าหรับ
หน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 

ประเมินควำมเสี่ยง 

จัดท ำแผนกำรตรวจสอบระยะยำว/ประจ ำปี       

 

เสนอปลัดอบต./นำยกฯ 

จัดท ำแผนกำรปฏบิัติงำน  

เสนอ หน.ตสน. 

ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น 
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ล ำดับที่ ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดของงำน ระยะเวลำ มำตรฐำน
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

๒  
 
 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ มี  ๓ ขั้นตอน  คือ 
     ๒.๑) การเตรียมการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  และการ
ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือขอข้อมูลล่วงหน้าที่จ าเป็น 
     ๒.๒) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจสอบหลักฐานและ
รวบรวม 
     ๒.๓) เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เป็นการรวบหลักฐานกระดาษท า
การและสรุปผลการตรวจสอบ 

ภายใน
ระยะเวลา 

ที่แผน 
การตรวจสอบ

ประจ าปี 
ก าหนด 

มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน รหัส 
๒๑๒๐ การ
ควบคุมและ
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

๓  
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 
     ๓.๑)  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอให้ปลัดอบต./นายก
อบต.ทราบและพิจารณาสั่ งการ และจัดท าสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีให้ปลัดอบต./นายก อบต.
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
     ๓.๒)  ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ปลัดอบต./นายก 
อบต.ได้สั่งการ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไข
อย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้ และ
รายงานผลการติดตามให้ปลัดอบต./นายก อบต.ทราบผลหรือพิจารณา
สั่งการเพ่ิมเติมต่อไป 

ภายใน
ระยะเวลา 

ที่แผน 
การตรวจสอบ

ประจ าปี 
ก าหนด 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

 
ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน 
 

 จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ         ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน     จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน ๑ หน้า) 

 

ปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

รำยงำนผล 

เสนอปลัด/นำยกฯ 

ติดตำมผลกำรแก้ไข 

หน้ำ   ๑๐ 



                                                            หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   หน้า   ๑ 
 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยต้องมี
ความอิสระ ความเที่ยงธรรม สามารถจัดการกับความขัดแข้งทางผลประโยชน์และลักษณะของความเสื่อมเสีย
จากความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ ให้ดีขึ้น และเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ต่อไป 

   
ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๐   เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

(นางสาวมนฤดี   ใจอยู่) 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

หน้ำ   ๑๑ 


