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คํานํา 
คูมือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ไดรวบรวมเนื้อหาสาระการตรวจสอบภายในจากตําราทาง 

วิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของภาครัฐแลวนํามาประยุกตใชกับหนวยตรวจสอบภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ซึ่งเนื้อหาของคูมือจะเริ่มตนจากหลักการการตรวจสอบภายใน เพื่อให

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนวัตถุประสงค และประเภทของการตรวจสอบ

ภายใน และคุณสมบัติของผูที่จะ มาทําหนาที่ดานการตรวจสอบภายใน กรอบการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและจริยธรรมของผูตรวจสอบ ภายใน ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังกลาวถึง

โครงสรางองคกรของหนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  อํานาจหนาที่ ความ

รับผิดชอบ กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

คูมือเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูตรวจสอบภายใน มีความเขาใจที่ถูกตองในงานตรวจสอบภายในและ

สามารถ นําหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคา อันจะสงเสริมใหเทศบาลเมืองลําพูนมีระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เขมแข็ง มี ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  

 

 

                           

 หนวยงานตรวจสอบภายใน  
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สารบัญ 

 

บทนํา           หนา  

 
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน       ๑ 

 ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน      ๑-๒ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน          ๒-๓ 

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน      ๔ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน         ๕ 

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน         ๗ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน        ๘-๑๒ 

เทคนิคการตรวจสอบ          ๑๓-๑๔ 

แนวทางการตรวจสอบดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ      ๑๕-๓๕ 

การตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง     ๓๖-๓๘ 

บทสรุป           ๓๙ 
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การตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

การ ดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหงาน

ตรวจสอบภายใน ประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการ

บริหารงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร ฉะนั้น เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดดังกลาว ผู ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรูใน

หลักการและวิธีการ ตรวจสอบ รวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  

ความหมายของการตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมใหความเชื่อมั่น และการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ 

ซึ่ง จัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวย

ใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ

กระบวนการ บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ  

การตรวจสอบภายในของสวนทองถิ่นเริ่มกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบ 

ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ 

ปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ถือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ 

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทําหนาที่ กําหนด 

นโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยู  

แนวคิด การตรวจสอบภายในมีความจําเปนสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบัน โดยถือเปนเครื่องมือ 

ของ ผูบริหารในการประเมินผลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจึง มี

ความเขาใจ ถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงาน

เปนไป ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่กําหนดโดยหนวยงานกลาง ที่

เกี่ยวของของทองถิ่น โดยใหผูปฏิบัติงานสามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจ 

และสภาพแวดลอมขององคกร  

ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายใน เปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร และเปนหลักประกันขององคกรในดาน

การ ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการ 

บริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงาน 

เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลคาขององคกร รวมทั้ง การเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ซึ่งการ 

ตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว ดังนี้  
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๑. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน

จนทําใหการ ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค  

๒. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบทําใหองคกรไดขอมูลหรือ 

รายงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ และเปนพื้นฐานของ หลักความโปรงใสและความสามารถตรวจสอบได  

๓. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบ 

ภายในเปนการประเมิน วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลที่สําคัญที่ชวย

ปรับปรุง ระบบงานใหสะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ําซอนและใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลาชวยลด

เวลาและ คาใชจาย เปนสื่อกลางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจ

ในนโยบาย  

๔. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจสงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยาง 

เหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร  

๕. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนาของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองคกร ลดโอกาสความ

รายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน  

วัตถุประสงค  

หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงใน

การทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกรดวยการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ

การวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อใหบริการตอฝายบริหารและสนับสนุน

ผูปฏิบัติงาน ทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของอยางมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลที่มี

ประโยชนตอการ ตัดสินใจ ของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต

คาใชจายที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด ความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความ

คุมคาของการใชจายเงินปองกันทรัพยสิน รวมทั้งความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินตลอดจนการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  

ขอบเขตการปฏิบัติงาน  

๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน บัญชี 

และรายงานทางการเงิน  

๒. ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ของหนวยงานใหเปนไปตาม 

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  

๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของแผนงานและโครงการตางๆ 

ของ สวนราชการตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงานที่กําหนด โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไป

ตาม วัตถุประสงคและเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม  
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๔. สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่ 

กําหนดโดยคํานึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการการ 

ควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม  

ประเภทการตรวจสอบภายใน  

๑. การตรวจสอบทางดานการเงิน (Financial Auditing)  

เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงาน 

ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความ 

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตางๆ วามีเพียงพอที่จะมั่นใจ ไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี 

รายงานทะเบียน และเอกสารตางๆ ถูกตอง และสามารถสอบทานไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล      

สูญหายของทรัพยสินตางๆ ได  

๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing)  

เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององคกร ใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการที่กําหนด การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ

คุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ 

ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

องคประกอบดวย  

๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ คือ มีการจัดระบบงานใหมั่นใจวาการใชทรัพยากรสําหรับแตละ

กิจกรรม สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชนอยางคุมคา  

๒.๒ ความมีประสิทธิผล คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหผลที่เกิดจากการ 

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร  

๒.๓ ความคุมคา คือ มีการใชจายอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย ฟุมเฟอย ซึ่งสงผล

ใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาที่กําหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย  

๓. การตรวจสอบการบริหาร (Manag ement Auditing)  

 เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตางๆ ขององคกรวามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ 

วางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ 

บริหารงานดานตางๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกรรวมทั้งเปนไปตามหลักการ 

บริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี(Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความ

เปน ธรรม และความโปรงใส  

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing)  

เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกร การตรวจสอบประเภทนี้อาจจะ

ทํา การตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงินหรือการตรวจสอบการ

ดําเนินงานก็ได  
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๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)  

เปนการพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวย 

คอมพิวเตอร รวมทั้งระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การ 

ตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ 

ปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู 

ตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบสารสนเทศนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ  

การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการ 

ตรวจสอบเนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะผูตรวจสอบภายในอาจมีความรูความชํานาญไมเพียงพอ และตองใช 

เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานขององคกรไดวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุด

ของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของ

ระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  

๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมายจาก

ฝาย บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควร

สงสัยวา จะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะดําเนินการ

ตรวจสอบเพื่อ คนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการปองกัน 

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน  

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตองกระทําดวยความมีเหตุผล และมีอิสระโดยไมตกอยูภายใต 

อิทธิพลของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การใหขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเปนไป

ดวย ความถูกตองและตรงไปตรงมามากที่สุด สะทอนภาพที่พบเห็นตอผูบริหารใหมากที่สุด ความเปนอิสระ

ขึ้นอยูกับ พื้นฐานสิทธิการเขาถึงอยางเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวาง

และการแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมวาทางตรงหรือทางออม การจํากัดอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบ องคประกอบที่สําคัญ ๒ สวน ไดแก  

๑. สถานภาพในองคกรของผูตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผูตรวจสอบภายในไดรับจากฝาย 

บริหาร นับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่สงผลกระทบตอระดับคุณภาพและคุณคาของบริการที่ผูตรวจสอบภายใน

จะ ใหแกฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดในขอบเขต

ที่กวาง และเพื่อใหขอตรวจสอบ ขอเสนอแนะตางๆ จะไดรับการพิจารณาสั่งการใหบังเกิดผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพียงพอ  

๒. ผูตรวจสอบภายในไมควรเขาไปมีสวนไดเสีย หรือสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร ในกิจกรรม

ที่ผู ตรวจสอบภายในตองตรวจสอบหรือประเมินผล ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระทั้งในการ

ปฏิบัติงานและ การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเปนกรรมการในคณะกรรมการ ใดๆ ของ

องคกร หรือ หนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น  
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มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

เปนการกําหนดขอปฏิบัติหลัก ๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวยมาตรฐานดาน 

คุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบัญชีกลาง ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบและใหการอบรมพัฒนาผูตรวจสอบภายในของสวน

ราชการได กําหนด “มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวน

ราชการ” ประกอบดวย มาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย และ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดกําหนดให ผูตรวจสอบภายในทองถิ่น ถือ

ปฏิบัติ สรุปดังตอไปนี้  

๑. มาตรฐานดานคุณสมบัติ ประกอบดวย  

๑.๑. วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ  

ทั้งนี้หนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ของ 

งานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนกรอบอางอิงและเปน

แนวทางปฏิบัติงานที่สําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน 

๑.๒ ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

ความเปนอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบปราศจากเงื่อนไขที่ เปนอุปสรรคตอ

ความสามารถ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไมถูกแทรกแซงใดๆ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองขึ้นตรง

ตอปลัดเทศบาล และจะไมถูกจํากัดสิทธิในการเขาถึง ขอมูล บุคคล ทรัพยสิน และทรัพยากร ตามอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบดาน ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย สุจริตและมีจริยธรรม

และไมมีอคติและหลีกเลี่ยง ในเรื่องความขัดแยงในผลประโยชนใดๆ  

 

 

 

 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ 

-๑๐๐๐ วัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

-๑๑๐๐ ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 

-๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 

-๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 

-๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

-๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

-๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน 

-๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน 

-๒๔๐๐ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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๑.๓ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ  

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเชี่ยวชาญระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงวิชาชีพผู

ตรวจสอบ ภายใน ตองมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่ไดจากงานตรวจสอบ และตองพัฒนาวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง เพราะงานตรวจสอบจําเปนตองใชความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ในการปฏิบัติงานดาน

ความระมัดระวัง รอบคอบไดรับการยอมรับ และความเชื่อถือจากผูที่เกี่ยวของ  

๑.๔ การสรางหลักประกันคุณภาพ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

หนวยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมี

การ ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุก ๆ ดานและติดตามดูแลประสิทธิภาพ ของงานอยาง

ตอเนื่อง  

๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

๒.๑ การบริหารงานตรวจสอบภายใน  

ผูตรวจสอบภายในตองสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ สามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  

๒.๒. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  

งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร 

ใหดีขึ้น ชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว ถึงเปาหมายที่วางไว และปรับปรุงประสิทธิภาพ  

การบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุม และการกํากับดูแลของสวนราชการ  

การประเมินความเสี่ยง โดยผูตรวจสอบภายในควรเขาไปติดตามประเมินประสิทธิภาพของ 

การบริหารความเสี่ยงของสวนราชการภายในองคกร การประเมินการควบคุมและปรับปรุงการควบคุมอยาง

ตอเนื่อง โดยผูตรวจสอบภายในควร ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุม เพื่อใหไดผลลัพธ

ตามเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่ องคกรกําหนดไว  

การประเมินการกํากับดูแลขององคกร โดยสอบทานการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของ 

องคกรถึงผลสําเร็จตามภารกิจและเปาหมายขององคกร  

๒.๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายทั้งในดานการ 

ใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา โดยควรคํานึงถึง  

- วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะทําใหการปฏิบัติงาน 

บรรลุผล  

- ความเสี่ยงที่สําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ และความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได  

- ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการ 

ควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 - โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในใหดีขึ้น 
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 ๒.๔ การวางแผนการปฏิบัติงาน  

ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูลใหเพียงพอตอการ 

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการ 

ปฏิบัติงานที่ไดมอบหมายอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ กําหนดไวอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาที่ตรวจสอบภายในดวย  

๒.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยางทัน

กาล โดยรายงานดังกลาว ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ และแนวทางในการ ปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน 

เที่ยงธรรม รัดกุม สรางสรรคและ รวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลที่เกี่ยวของและ

เหมาะสมไดรับทราบ  

๒.๖ การติดตามผล  

ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลวาไดมีการนําขอเสนอแนะในรายงานผล 

การปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ  

๒.๗ การยอมรับสภาพความเสี่ยง  

ผูตรวจสอบภายในควรนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรซึง่ยงัไมไดรบั 

การแกไขหารือกับผูบริหาร  

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 

 เพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ใหไดรับการยกยองและ ยอมรับจาก

บุคคล ทั่วไปรวมทั้งใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในจึงยึดถือและดํารงไวซึ่ง

หลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

๑. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)  

๑.๑ ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียรและมีความ 

รับผิดชอบ  

๑.๒ ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายหรือไมเขา

ไปมี สวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอ

สวน ราชการ  

๑.๓ ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ  

 ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  

   ๒.๑ ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ที่จะนําไปสูความ

ขัดแยง กับผลประโยชนของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติจนเปนเหตุใหไมสามารถ

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม  
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   ๒.๒ ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทําใหเกิด หรืออาจกอใหเกิดความไมเที่ยง

ธรรม ในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  

   ๒.๓ ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ทั้งหมดที่

ตรวจพบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว จะทําใหรายงานการตรวจสอบ

บิดเบือนไปจาก ขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย  

 ๓. การปกปดความลับ (Confidentiality)  

   ๓.๑ ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ  

   ๓.๒ ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง 

และ จะไมกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย และประโยชนของทางราชการ  

 ๔. ความสามารถในหนาที่ (Competency)  

   ๔.๑ ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณ  

   ๔.๒ ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของ

สวน ราชการ 

   ๔.๓ ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ

คุณภาพของ การใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  

 ผูตรวจสอบภายในตองประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความ 

เชื่อมั่น และใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณภาพ แนวปฏิบัติดังนี้  

 ๑. ใชสามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม  

 ๒. ประพฤติตนตามกรอบจรรยาบรรณ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของ 

หนวยงานรัฐ  

 ๓. มีความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม การปกปดความลับ และความสามารถในหนาที่  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 หัวหนาสวนราชการไดทราบถึงการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคเพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณา ตัดสินใจ 

หนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม

เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตอง ลดขอผิดพลาด  

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีไวเพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบดวย 

ความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบดวย  

   ๑. การวางแผนตรวจสอบ  

   ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
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   ๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล  

 ๑. การวางแผนตรวจสอบ  

 การวางแผนเปนการคิดลวงหนากอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงวาจะตรวจสอบเรื่องใดดวย วัตถุประสงค

อะไรที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาไหนและใชเวลาตรวจสอบเทาไรโดยใชทรัพยากรที่มีอยูคือบุคลากร 

งบประมาณและวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสมการวางแผนที่ดีชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค

ภายใน ระยะเวลางบประมาณและอัตรากาลังที่กําหนด  

   ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  

   การวางแผนไวลวงหนากอนลงมือปฏิบัติงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค หนวยรับตรวจ เวลา 

บุคลากร งบประมาณ ประกอบเนื้อหา ๓ เรื่อง  

   ๑.ประเภทของการวางแผนตรวจสอบแบงเปนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และ 

การวาง  แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) แผนการตรวจสอบเปนแผนงานที่หัวหนาหนวยตรวจสอบ 

ภายในจัดทําข้ึนลวงหนาเปนเสมือนเข็มทิศในการปฏิบัติงาน โดยแบงแยกเปนแผนการตรวจสอบระยะยาวและ 

แผนการตรวจสอบประจําป  

   แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายงาน

ตามแผนการตรวจสอบ จัดทําไวลวงหนาเพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ  

๒. ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ  

    ๒.๑ สํารวจขอมูลเบื้องตน ทําความเขาใจคุนเคยและระบบงานของหนวยรับตรวจ  

     ๒.๒ ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามหลักเกณฑ กระทรวงการ 

คลังวาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

     ๒.๓ ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง  

     ๒.๔ การวางแผนการตรวจสอบนําความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อดาเนินการ  

     ๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายให 

ครอบคลุมประเด็นการ ตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน  

๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน  

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบตอผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ 

เพื่ออนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ถาพบ

ขอขัดของ ควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  

แผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานใหปลัดเทศบาลและผูบริหาร

ใหความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินงานการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป  

 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 การปฏิบัติงานตรวจสอบหมายถึงกระบวนการตรวจสอบสอบทานและรวบรวมหลักฐานเพื่อ วิเคราะห

และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆวาเปนไปตามนโยบายแผนงานระเบียบปฏิบัติของ องคกร 
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รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของพรอมทั้งเสนอขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อ 

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานประกอบดวยสาระสําคัญ ๖ เรื่อง ไดแก  

๑. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 หลังจากจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลวผูตรวจสอบภายในตองจัดทํา

ตาราง การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแตละงานหรือกิจกรรมและทําความตกลงกับ

หนวยรับ ตรวจในเรื่องความพรอมขอบเขตของการตรวจสอบกําหนดวันและระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ  

   ๒. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

    ผูตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบโดยดูวัตถุประสงครายละเอียดของ

ขอบเขต การตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควรดําเนินการดังนี้  

    ๒.๑ การมอบหมายงานตรวจสอบ  

    ๒.๒ วิธีปฏิบัติการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการ 

ตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละขั้นตอนดังนี้  

    ๒.๒.๑ การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบซึ่งอาจเปนทางการโดยเปน 

ลายลักษณอักษรและไมเปนทางการดวยวาจา  

    ๒.๒.๒ การเขาสังเกตการณปฏิบัติงานเพื่อหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้นๆวามี 

ประสิทธิภาพเพียงใด  

    ๒.๒.๓ การทําการตรวจสอบสอบทานทดสอบรายการเอกสารและสินทรัพยทั้งนี้ 

รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  

    ๒.๒.๔ การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว  

    ๒.๒.๕ การตรวจสอบเชิงวิเคราะหซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลที่ 

เปนตัวเลข  

   ๓. การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  

 การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบและขอบเขต การตรวจสอบที่

กําหนดไวพรอมทั้งเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ กําหนด  

   ๔. การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช  

 ผูตรวจสอบภายในตองนําแผนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําไวลวงหนามาใชเปนแนวทางใน การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสถานการณไดโดยผู ตรวจสอบ

ภายในควรระบุขอเสนอแนะในการแกไขแผนการปฏิบัติงานไวในกระดาษทําการซึ่งหัวหนาทีมตรวจสอบ ตอง

ประเมินความสมเหตุสมผลของขอเสนอแนะ  

   ๕. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  

 ผูตรวจสอบภายในอาจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบเพื่อให สอดคลองกับสภาพที่

เปลี่ยนไปโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุมคาที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการ ตรวจสอบ  
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   ๖. การปดงานตรวจสอบ  

 การปดงานตรวจสอบจะกระทําเปนขั้นตอนสุดทายเมื่อตรวจสอบไดจัดทําสรุปผลสิ่งที่ ตรวจพบหรือเมื่อ

จัดทํารางรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยใหเสนอปลัดเทศบาลเพื่อแจงใหหนวยรับตรวจ ทราบและ

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ตรวจสอบ  

 ๓. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  

 หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยรับตรวจแลวผูตรวจสอบควรสอบทานให แนใจวา

ตรวจสอบเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไวนอกจากนี้ผูตรวจสอบตองสอบทานกระดาษทําการ 

เอกสารหลักฐานที่รวบรวมไวจากการตรวจสอบและขอสรุปสิ่งที่ตรวจพบสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวการปฏิบัติงานเมื่อ 

เสร็จสิ้นงานตรวจสอบประกอบดวย  

๑. การรวบรวมหลักฐาน  

หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึงเอกสารขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ ที่

ผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตางๆในการรวบรวมขึ้นระหวางทําการตรวจสอบรวมถึง 

หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับขอสรุปหรือขอตรวจพบในการพิสูจน

วาสิ่ง ที่ไดตรวจพบนั้นมีความถูกตองนาเชื่อไดมากนอยเพียงใดคุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควร

ประกอบดวย คุณสมบัติ ๔ ประการคือความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือไดและจัดหามาได

(Competency) ความ เกี่ยวของ (Relevancy) และความมีประโยชน (Usefulness)  

   ๒. การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers Preparation)  

   กระดาษทําการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นใน ระหวางการ

ตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่ใชในการตรวจพบ ขอบเขต เปน

แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  

   ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการอาจทําไดหลายรูปแบบคือ  

   ๑. การสรุปแตละสวนงานที่ตรวจสอบเปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบเปนสวนๆ 

โดยระบุวัตถุประสงคการตรวจสอบขอบเขตการตรวจสอบสิ่งที่ตรวจพบสรุปผลการตรวจสอบขอเสนอแนะของ

ผู ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ่งที่ไดรับการแกไขแลวจากผูรับตรวจ  

   ๒. การสรุปแบบสถิติเปนการสรุปโดยใชแบบสถิติในการรายงานผลที่ไดจากการทดสอบ

รายการ การสรุปควรจัดทําเปนขั้นๆลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยมกลาวคือขอมูลสวนยอดจะมีรายละเอียด

ประกอบนอย ลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ  

   ๓. การสรุปผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรับผิดชอบในหนวยรับตรวจผูตรวจสอบ

ภายใน สรุปผลเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นดวยและสิ่งที่ไมเห็นดวยพรอมทั้งขอเสนอแนะและระบุวันที่เวลาที่มีการสรุป  

   ๔. การสรุปตามแนวการตรวจสอบเปนการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและขอคิดเห็นของผูตรวจสอบ 

ภายในตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ  
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   ๕. การสรุปขอบกพรองเปนสวนที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลตองตรงกับ 

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือขอบกพรองตางๆที่ไดตรวจพบ  

  ๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล  

   ๑. การจัดทํารายงาน  

   การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงคขอบเขต

วิธี ปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอนสรุปขอบกพรองที่ตรวจพบประเด็นความเสี่ยงที่

สําคัญ และการควบคุมรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่ผูบริหารควรทราบพรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงเพื่อเสนอ

ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไปการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิค

อยางหนึ่งที่ ผูตรวจสอบจะตองเอาใจใสเปนพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ของผูตรวจสอบ ภายในทั้งหมดลักษณะของรายงานที่ดีตองเปนรายงานที่มีประโยชนตอผูอานรายงานเรื่องที่มี

สาระสําคัญขอตรวจ พบเปนเรื่องที่ตรงกับขอเท็จจริงขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเปนประโยชนและสามารถ

ปฏิบัติได  

๒. การติดตามผล (Follow Up)  

การติดตามผลเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในซึ่งถือไดวาเปน 

ขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบเพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบวาผูรบัการตรวจ 

และผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไมและขอบกพรองที่พบไดรับ

การ แกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยังเมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสงู

แลว ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารฯไดสั่งการหรือไมประการใดและหากสั่งการแลวหนวยรับ

ตรวจ ดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารสั่งการหรือไมเพื่อใหแนใจวาขอบกพรองที่

พบไดรับ การแกไขอยางเหมาะสมหรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไรและรายงานผลการติดตามตอผูบริหาร

ตอไปทั้งนี้ ผูบริหารที่ไดรับทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอเสนอแนะแสดงวาผูบริหารยอมรับภาระความเสีย่ง

หากเกิดความ เสียหายข้ึนในอนาคต  

แนวทางการติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผลพรอมทั้ง

จัด งบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในเพื่อใหการติดตามผลทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๑. ควรกําหนดตารางเวลาที่ใชในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปกอนไวใน

แผนการ ตรวจสอบในปปจจุบันการกําหนดตารางเวลาที่จะใชในการติดตามผลควรหารือกับหัวหนาหนวยงานที่

รับการ ตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการติดตามผล  

๒. ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหติดตามผลตองไมมีสวนเกี่ยวของในการรายงานผล

การ ปฏิบัติงานนั้นๆเพื่อใหมีมุมมองใหมๆและสามารถประเมินการปรับปรุงแกไขวาเหมาะสมสอดคลองกับ

ขอเท็จจริง หรือไม  
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๓. ผูตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออนและขอบกพรอง

จาก หนวยงานเปนระยะๆหากมีปญหาผูตรวจสอบภายในควรเขาไปพิจารณาใหคาแนะนําเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการ ตอไปได  

๔. ผูตรวจสอบภายในควรเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจในการ

แนะนําวิธีการ แกไขปญหาจุดออนและขอบกพรองตางๆและกําหนดมาตรการปองกันความผิดพลาดและ

ขอบกพรองที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต  

๕. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผลและเวลาในการดําเนินงานของฝายบริหาร

หรือผูที่ เกี่ยวของตอการสั่งการหรือตอการแกไขปรับปรุงขอบกพรองหรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการ

แกไขปญหา ตางๆในการปฏิบัติงาน  

เทคนิคการตรวจสอบ  

 เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจที่ผูตรวจสอบ ควรนํามาใชในการรวมรวมขอมูลหลักฐาน    

ที่ดี และเสียคาใชจายนอย เปนที่ยอมรับของผูตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบโดยทั่วไปมีดังนี้  

 ๑. การสุมตัวอยาง เปนการเลือกขอมูลเพียงบางสวน เพื่อใชเปนตัวแทนของขอมูลมาตรวจสอบปจจุบัน 

นิยมใช ๔ วิธี  

   ๑.๑ Random Sampling โดยการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลทั้งหมด  

   ๑.๒ Systematic Sampling การเลือกตัวอยางโดยกําหนดเปนชวง ที่แบงระยะไวเทา ๆ กัน

มี คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวน  

   ๑.๓ วิธีแบงขอมูลออกเปนกลุม เลือกใชกลุมที่เหมือนกันไวในกลุมเดียวกันและเลือกตัวอยาง

ของ แตละกลุมนั้นหรือเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกันแบงออกเปนกลุมจํานวนเทากัน 

การกําหนด จํานวนกลุมรายการขึ้นอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลทั้งหมดสุมเลือกทั้งกลุมมาเปนตวัอยาง

ในการสุมเลือก ตัวอยาง  

   ๑.๔ Selective Sampling เปนการเลือกขอมูลจากการตัดสินในของผูตรวจสอบจะพิจารณา 

เลือกกลุมใด  

 ๒. การตรวจนับเปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับวามีอยูครบถวนตามที่บันทึกไว 

หรือไม สภาพเปนอยางไร การเก็บรักษาเปนอยางไร เชน การตรวจนับพัสดุ แตการตรวจนับมิใชเครื่องพิสูจน 

กรรมสิทธิ์ ของสินทรัพยเสมอไป  

 ๓. การยืนยันยอด เทคนิคนี้สวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพยที่อยูในการ 

ครอบครองของบุคคลอื่น มีขอจํากัดอาจไมไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอก  

 ๔. การตรวจสอบใบสําคัญ (Vouching) เอกสารตองเปนเอกสารจริง  การบันทึกรายการครบถวนมีการ 

อนุมัติรายการครบถวน  มีขอจํากัดในการปลอมแปลงเอกสารการตรวจเอกสารไมสามารถแสดงถึงความมีอยู

จริง  
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  - เปนเอกสารจริงไมใชเอกสารปลอดหรือผานการแกไข  

  - มีการบันทึกรายการโดยถูกตองครบถวน  

  - มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ  

 ๕. การคํานวณ เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลขซึ่งถือเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดมากผูตรวจสอบควร 

ทําการทดสอบตัวเลขทุกครั้งเพื่อใหแนใจวายอดที่แสดงเปนยอดที่ถูกตองกรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษ

บวก เลขดวยเครื่องคิดไวผูตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้งเนื่องจากผูรูจักใชเครื่องบวกเลขอาจใชเทคนิค

พลิกแพลง ทําใหยอดรวมที่แสดงไวในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเปนจริง  

 ๖. การตรวจสอบการผานรายการ เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการผานรายการจาก 

สมุดบันทึกรายการขั้นตนไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลายวิธีการตรวจนี้เรียกวา “Posting” ซึ่งเปนวิธีการ

ตรวจที่ สําคัญมากอีกวิธีหนึ่ง  

 ๗. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอยและ 

ทะเบียนสัมพันธกับบัญชีคุมหรือไม  

 ๘. การตรวจหารายการผิดปกติ เปนการตรวจรายการในสมุดบัญชีตางๆหรือแหลงขอมูลอื่นๆวามี

รายการ ที่ผิดปกติหรือไมซึ่งอาจทําใหพบขอผิดพลาดที่สําคัญไดทั้งนี้ตองอาศัยความรูความชํานาญและ

ประสบการณของผู ตรวจสอบเปนสําคัญ  

 ๙. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล เปนการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวของสัมพันธกันเนื่องจาก

ขอมูล ของรายการหนึ่งๆ อาจมีความสัมพันธกับรายการอื่นๆ  

 ๑๐. การวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงของ 

ขอมูลตางๆวาเปนไปตามที่คาดหมายหรือเปนไปตามควรหรือไมอันจะชวยใหเห็นวาตองใชวิธีการตรวจสอบอื่น 

เพิ่มเติมหรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได  

 ๑๑. การสอบถาม เปนการสอบถามผูที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอเท็จจริงตางๆการสอบถามอาจทําไดทั้งเปน 

ลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาการสอบถามเปนลายลักษณอักษรอาจใชแบบสอบถามและกําหนดคําถาม

เพื่อใหได คําตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” หรืออาจเปนคําถามที่กระตุนใหผูตอบใชความคิดของตนเองก็ไดขึ้นอยู

วาผู ตรวจสอบตองการคําตอบในลักษณะใดทั้งนี้คําถามที่ใชควรมีลักษณะตอเนื่องกันการสอบถามดวยวาจา

ตองอาศัย ศิลปะอยางมากในการที่จะสอบถามใหไดขอเท็จจริงโดยไมทําใหผูรับตรวจอารมณเสียหรอืมปีฏกิริยิา

ตอตานหรือ ปดบังขอเท็จจริงบางประการและถาผูตรวจสอบสามารถเขาใจทัศนคติหรือพฤติกรรมทีผู่รบัตรวจมี

ตอตนและ สามารถเปลี่ยนแปลงทาทีของผูรับตรวจที่มีตอตนใหเปนไปในทางที่ดีไดก็ยอมทําใหไดทราบขอมูล

หรือขอเท็จจริง ตางๆตามที่ตองการไดอยางถูกตอง  

 ๑๒. การสังเกตการณ เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งที่ตองการทราบอยางระมัดระวังโดยใชความรู 

ความสามารถที่มีอยูรวมถึงการใชวิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ไดเห็นแลวบันทึกเหตุการณตางๆไวดังนั้นผู

ตรวจสอบที่ มีประสบการณที่กวางขวางยอมไดประโยชนจากการสังเกตการณไดอยางมากและลึกซึ้งกวาผูที่

ประสบการณนอย ผลที่ไดจากการสังเกตการณเปนเพียงขอมูลที่ผูตรวจสอบไดประสบมาจากการปฏิบัติงาน

จริงในชวงระยะเวลาที่ทํา การสังเกตการณเทานั้นถาจะใหความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเปนสวนรวมผู 
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ตรวจสอบจะตองหาเอกสาร หลักฐานมายืนยันเพื่อใหหนวยรับตรวจยอมรับขอสังเกตและยินยอมที่จะแกไข

ตามขอสังเกตของผูตรวจสอบ  

 ๑๓. การตรวจทาน (Verification) เปนการยืนยันความจริงความถูกตองความแมนยําความสมเหตุสมผล 

หรือความนาเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูเชนขอเท็จจริงปรากฏ

วา ไดจายเงินใหเจาหนี้แลว ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลักฐานที่จะนํามาตรวจทานคือตนข้ัวเช็คที่ระบุเลขที่เช็ควันที่ชื่อ

เจาหนี้ รายการที่จายจํานวนเงินและการลงนามของผูถืออํานาจสั่งจายตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ไดรับจาก

เจาหนี้ซึ่งควรมี รายละเอียดเชนเดียวกับตนขั้วเช็คเปนตน  

 ๑๔. การสืบสวน เปนเทคนิคที่ผูตรวจจะใชในกรณีที่ไมสามารถคนพบขอเท็จจริงซึ่งคาดวามีอยูหรือควร

จะ เปนดังนั้นผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอนแตในบางกรณีผู

ตรวจสอบไม สามารถหาหลักฐานมายืนยันข้ันตอนตางๆไดทุกขั้นตอนก็ยังอนุมานหรือใหความเห็นเพิ่มเติมลง

ไปในสวนที่ขาด  

 ๑๕. การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับผลการปฏิบัติงานจริง

วา เกิดผลตางหรือไมถาเกิดผลตางผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอหรือวา 

เนื่องจากสาเหตุอื่นเมื่อทราบสาเหตุที่แทจริงแลวผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู 

นอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไมหากมิใชควรเสนอขอคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไปผูตรวจสอบ

ตอง ใชวิจารณญาณตัดสินวาขอมูลที่นามาเปรียบเทียบและผานการประเมินผลมาแลวนั้นเพียงพอหรือไมควร

เพิ่มหรือ ลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพื่อใหสามารถนามาวิเคราะหประเมินผลไดทั้งนี้ผูตรวจสอบตอง

ประเมินถึงคาความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกลาวเมื่อเทียบกับผลที่

ไดรับกับคาใชจายที่ ประหยัดได  

แนวทางการตรวจสอบดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ  

ดานการงบประมาณ  

๑. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป  

   เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

    ๑. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

    ๒. แผนพัฒนาสี่ป  

    ๓. งบประมาณรายจายประจําป  

    ๔. แผนการดําเนินงาน  

 ๒. การจัดทํางบประมาณ  

   เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

    ๑. งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณจายประจําปเพิ่มเติม  

    ๒. เอกสารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
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    ๓. ประกาศใชงบประมาณ และประกาศการอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ดานการเงินและการบัญชี  

  ดานการเงิน  

  การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแบงการตรวจสอบเปน 

๖ หัวขอ ดังนี้  

    ๑. จํานวนเงินคงเหลือ ณ วันเขาตรวจสอบ  

    ๒. การจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน  

    ๓. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตางๆ และผูตรวจสอบการรับเงิน  

    ๔. การรับเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

    ๕. การใชใบเสร็จรับเงิน  

    ๖. การนําสงเงินและการนําฝากธนาคาร  

  เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

    ๑. รายงานสถานะการเงินประจําวัน  

    ๒. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร/Bank Statement/สมุดเงินฝากธนาคาร  

    ๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

๔. คําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บและ

นําสงเงินคณะกรรมการรับสงเงิน  

    ๕. ใบนําสงเงิน ใบสําคัญ สรุปใบนําสงเงิน สําเนาใบนําฝากธนาคาร  

    ๖. ตนขั้วเช็ค รายการการจัดทําเช็ค  

    ๗. ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายการใชใบเสร็จรับเงิน  

    ๘. งบประมาณรายจายประจําป ทะเบียนคุมเงินรายรับ  

 ๑. จํานวนเงินคงเหลือ ณ วันเขาตรวจสอบ  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. มีเงินสดคงเหลือในตูนิรภัยหรือไม หากพบวามีใหทําการตรวจนับ โดยตองตรงกับยอดเงิน

สด คงเหลือที่ปรากฏในรายงานสถานะการเงินประจําวัน  

   ๒. ยอดเงินฝากธนาคารในรายงานสถานะการเงินประจําวัน ณ วันที่เขาตรวจสอบตรงกับสมุด

เงิน ฝากธนาคารหรือBank statement หากไมตรงกันใหเจาหนาที่จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อ

หาสาเหตุ ของผลตาง  

   ๓. ณ วันสิ้นเดือน มีเงินฝากธนาคารตามหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารตรงกับ รายงาน 

สถานะการเงินประจําวัน  

 ๒. การจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน  

   วิธีการตรวจสอบ  

๑. จัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันเปนไปตามแบบที่กําหนดและจัดทําเปนปจจุบัน  
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   ๒. ใหจัดทําทุกวันที่มีการรับจายเงิน  

   ๓. ตองเสนอรายงานสถานะการเงินประจําวันผานปลัดเพื่อเสนอใหผูบริหารทองถิ่นทราบ  

   ๔. รายงานสถานะการเงินประจําวันลงลายมือชื่อครบถวน  

 ๓. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตางๆ และผูตรวจสอบการรับเงิน  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

   ๒. มีคณะกรรมการอยางนอย ๓ คน โดยระบุผูถือกุญแจตูนิรภัย  

   ๓. มีการแตงตั้งคณะกรรมการแทนชั่วคราว กรณีกรรมการเก็บรักษาเงินไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ ได  

   ๔. ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งและลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจําวัน ครบถวน

 ๔. การรับเงินรายได  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. รับเงินและนําสงเปนเงินรายไดครบถวน 

   ๒. ผูตรวจสอบไดตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บและลงลายมือชื่อหลังสําเนา ใบเสร็จรับเงิน

ฉบับ สุดทาย  

   ๓. จัดทําใบนําสงเงินและใบสําคัญสรุปใบนําสงเงินพรอมผูรับเงินและผูสงเงินลง ลายมือชื่อ 

ครบถวน  

   ๔. สมุดเงินสดรับ ทะเบียนรายรับ ใบนําสงเงินและใบสําคัญสรุปใบนําสงเงินครบถวนถูกตอง 

ตรงกัน  

  ๕. การใชใบเสร็จรับเงิน  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. มีสําเนาใบเสร็จรับเงินติดไวกับเลม  

   ๒. การเขียนใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติม หากมีความจําเปนตองแกไข ใหขีดฆา

และ ใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกากับการขีดฆาไว  

   ๓. มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และลงรายการครบถวน  

   ๔. เมื่อสิ้นปงบประมาณไดปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินและจัดทํารายงาน

การ ใชใบเสร็จรับเงินเสนอผานปลัดเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นทราบ  

   ๕. ตรวจสอบจํานวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินมีจํานวน ถูกตอง

ตรงกัน  

  ๖. การนําสงเงินและการนําเงินฝากธนาคาร  

   วิธีการตรวจสอบ  

๑. มีการจัดทําบันทึกการรับ-สงเงิน  

 



-๑๘- 

   ๒. เมื่อมีการรับเงินรายได ใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวนในวันนั้น หากนําฝากไมทันใหสงมอบ

เงิน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อเก็บรักษาไวในตูนิรภัย และใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวนในวันทําการ

ถัดไป  

   ๓. กรณีรับเงินรายไดแลวไมนําสง หรือนําสงไมครบตามจํานวนที่จัดเก็บ หรือนําสงไมตรงกับ

วันที่ จัดเก็บ หรือนําสงวันรุงขึ้นโดยไมมีการบันทึกวารับเงินหลังปดบัญชี หรือมีการนําฝากธนาคารนอยกวา

จํานวนที่ จัดเก็บได ตองใหผูรับผิดชอบนําสงในวันที่ตรวจพบ และหากนําสงยังไมครบถวนถือวาทําใหเงินขาด

บัญชี  

 การจัดทําบัญชีและงบการเงิน  

   เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

   ๑. สมุดเงินสดรับ-จาย  

   ๒. ทะเบียนเงินรายรับ  

   ๓. สมุดบัญชีแยกประเภท  

   ๔. งบการเงินประจําเดือน  

   ๕. งบการเงิน ณ วันสิ้นปงบประมาณ  

   ๖. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนและงบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร  

 ๗. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ 

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. จัดทําสมุดบัญชีเงินสดรับ เงินสดจาย ทะเบียนรายรับ และสรรพบัญชีตางๆจัดทําเปน

ปจจุบัน  

   ๒. การบันทึกบัญชีเปนไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ

กา บันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.  

   ๓. จัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน เพื่อเสนอผานปลัดนําเสนอใหผูบริหารทราบและสงสําเนา

งบ การเงินใหกับผูกํากับดูแล ตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ดังตอไปนี้  

   - รายงานรับ 

   -จายเงิน  

   - งบทดลอง  

   - รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

   - กระดาษทําการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ (จายจากเงินรายรับ)  

   - กระดาษทําการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินสะสม)  

   - กระดาษทําการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินทุนสารองเงินสะสม)  

   - กระดาษทําการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินกู)  

   - กระดาษทําการกระยอดงบประมาณคงเหลือ  

   - กระดาษทําการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจาย  



-๑๙- 

   ๔. จัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นป เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและสรุปฐานะการเงินเสนอให 

คณะบริหารทราบและสงสําเนางบการเงิน ณ วันสิ้นป ใหกับผูกํากับดูแลและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณและประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ให

ประชาชน ทราบ จัดทําตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ดังตอไปนี้  

   - งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน  

    หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ  

    หมายเหตุ ๒ งบทรัพยสิน  

    หมายเหตุ ๓ เงินสดและเงินฝากธนาคาร  

    หมายเหตุ ๔ เงินฝากกองทุน  

 หมายเหตุ ๕ ลูกหนี้เงินยืม  

 หมายเหตุ ๖ รายไดจากรัฐบาลคางรับ  

 หมายเหตุ ๗ ลูกหนี้คาภาษี  

 หมายเหตุ ๘ ลูกหนี้รายไดอื่นๆ  

 หมายเหตุ ๙ ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน  

 หมายเหตุ ๑๐ ลูกหนี้อื่นๆ  

 หมายเหตุ ๑๑ ลูกหนี้เงินยืมสะสม  

 หมายเหตุ ๑๒ สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ  

 หมายเหตุ ๑๓ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  

 หมายเหตุ ๑๔ รายจายคางจาย  

 หมายเหตุ ๑๕ ฎีกาคางจาย  

 หมายเหตุ ๑๖ เงินรับฝาก  

 หมายเหตุ ๑๗ หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

 หมายเหตุ ๑๘ เจาหนี้เงินกู  

 หมายเหตุ ๑๙ หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  

 หมายเหตุ ๒๐ เงินสะสม และรายละเอียดแนบทายฯ  

    หมายเหตุ ๒๑ เงินทุนสารองเงินสะสม  

   - งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ 

    - งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับและเงินสะสม 

    - งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม  

   - งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสมและเงินกู  

   ๕. ทุกสิ้นปงบประมาณ เมื่อปดบัญชีรายรับรายจายแลว ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอย

ละ 15 ของทุกป เพื่อเปนทุนสํารองเงินสะสม  

 



-๒๐- 

ดานการเบิกจาย  

๑. การเบิกจายเงิน  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  

๒. แผนการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และของหนวยงานผูเบิก  

๓. ทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณ  

๔. สมุดฎีกาเบิกจายเงิน  

๕. ฎีกาเบิกจายเงิน  

๖. รายงานการจัดทําเช็ค  

๗. สมุดเงินสดจาย ตนข้ัวเช็ค และ Bank Statement  

วิธีการตรวจสอบ  

๑. การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณเพิ่มเติม 

หรือ ขอโอนแกไขเปลี่ยนแปลงคาช้ีแจง  

๒. แผนการใชจายเงิน โดยใหวางแผนทุก ๓ เดือน (ไตรมาส) ตามแผนการใชจายเงินที่กรม 

สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดสงใหกองคลังกอนวันเริ่มตนของแตละไตรมาสอยางนอย ๒๐ วัน  

๓. การขอเบิกเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใดใหเบิกไดเฉพาะงบประมาณนั้น 

รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหอปท. โดยระบุวัตถุประสงค เวนแต 

 - เปนเงินงบประมาณรายจายที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณนั้นและไดรับอนุมัติใหกนั

เงิน ไวตอผูมีอํานาจตามระเบียบแลว  

- เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไดรับอนุมัติจาก

ผูบริหาร ทองถิ่นใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป  

- กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยระบุวัตถุประสงคซึ่งเบิกจายไม

ทัน ภายในสิ้นปงบประมาณที่ผานมา และไดบันทึกบัญชีไวแลว  

๔. จัดทําทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจายเงินและรายงานการจัดทําเช็ค  

๕. หัวหนาหนวยงานผูเบิกเปนผูลงลายมือชื่อเบิกเงินและใหวางฎีกาตามแบบที่กําหนด  

๖. หนาฎีกาเบิกจายเงินลงลายมือชื่อและเอกสารประกอบฎีกาถูกตองครบถวนและหลักฐาน

การ เบิกหากเปนภาพถายหรือสําเนาใหผูเบิกรับรองความถูกตองดวย  

๗. การซื้อ เชาทรัพยสิน หรือจางทําของ ใหวางฎีกาอยางชาไมเกิน ๕ วัน นับจากวันตรวจรับ 

ทรัพยสินหรือตรวจรับงาน  

๘. การจายเงินใหจายเปนเช็ค  

๙. สมุดเงินสดจาย รายงานการจัดทําเช็ค ตนขั้วเช็ค Bank Statement ถูกตองตรงกัน  

๑๐. หลักฐานการจายเงินใบเสร็จรับเงินไดรับรองการจาย และใบสําคัญคูจาย หัวหนา

หนวยงาน คลังรับรองความถูกตอง  



-๒๑- 

๑๑. เงินที่เบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานผูเบิกนาสงคืนหนวยงานคลังภายใน 

๑๕ วัน นับจากวันที่ไดรับเงินจากหนวยงานคลัง  

๑๒. การจัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดทําเช็ค  

 ๒. การเขียนเช็คสั่งจาย  

 เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

   ๑. เช็ค/ตนข้ัวเช็ค  

   ๒. ฎีกาเบิกจายเงิน  

   ๓. หนังสือแจงรายชื่อผูลงนามในการสั่งจายเช็คใหกับธนาคาร  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. เช็คสั่งจายใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิไดขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก 

และขีดครอมเช็ค  

   ๒. สั่งจายเช็คในนามหัวหนาหนวยงานคลัง กรณีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หามออกเช็คสั่ง 

จายเงินสด  

   ๓. เช็คสั่งจายมีผูบริหารทองถิ่นและปลัดอปท. รวมลงนามดวยทุกครั้ง  

 ๓. การยืมเงินงบประมาณ  

 เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

   ๑. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ  

   ๒. สัญญาเงินยืม  

   ๓. ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณ และเอกสารประกอบ  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. มีงบประมาณเพื่อนการนั้นแลว  

   ๒. สัญญายืมเงินตามแบบที่กําหนดและรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งที่

ได กําหนดไว และจะนําใบสําคัญคูจายที่ถูกตองรวมทั้งเงินเหลือจายสงคืน ถาไมสงตามกําหนดก็จะชดใชเงิน

หรือ ยินยอมใหอปท. หักเงินเพื่อชดใชเงินยืมนั้น  

   ๓. ผูยืมไมมีเงินยืมคงคางและใหยืมไดเฉพาะผูมีหนาที่ตองปฏิบัติงานนั้นๆ หามยืมแทนกัน  

   ๔. ตองไดรับการอนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาเงินยืม โดยผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติ  

   ๕. บันทึกรายการยืม และรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนเงินยืมทุกครั้งโดยใหผูยืม-ผูสงใชลง

ชื่อ ในทะเบียนเงินยืมสาหรับรายการนั้นๆ  

   ๖. สงใชใบสําคัญและเงินเหลือจาย(ถามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

   ๗. ครบกําหนดสงใชเงินยืมไดติดตามผูยืมสงใชเงินยืม และหากผูยืมไมสงใช ผูบริหารทองถิ่น

สั่ง การใหผูยืมสงใชอยางชาไมเกิน ๓๐ วัน  

   ๘. กรณีการสงใชเงินยืม และมีเงินสดเหลือจาย ไดมีการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูยืมไวเปน 

หลักฐาน  
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   ๙. ผูยืมสงใบสําคัญคูจายหักลางเงินยืมแลว มีเหตุใหตองทักทวง ตองแจงใหผูยืมทราบโดย

ดวน และใหปฏิบัติตามคําทักทวงภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ไดรับคําทักทวง  

 ๔. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

 เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

   ๑. หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ  

   ๒. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

   ๓. หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. ไดรับอนุมัติใหไปราชการจากผูมีอํานาจอนุมัติ  

   - ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่นและ

ประธานสภาทองถิ่น  

   - ผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก 

เลขานุการนายกฯ ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น รวมถึงลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  

   - ประธานสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทองถิ่น โดยตองมีคํา

รับรองจํา ผูบริหารทองถิ่นวามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจาย  

   - กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหผูบริหารทองถิ่น

หรือประธาน สภาทองถิ่นเดินทางไปราชการประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหถือวาไดรับอนุมัติใหเดินทางไป

ราชการแลว โดยไมตอง ขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดอีก เพียงแตแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ  

   ๒. ตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

   - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย ตามจํานวนเงินและเงื่อนไขที่กรมสงเสริม

การปกครอง ทองถิ่นกําหนด โดยใหนับเวลาเดินทางตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยู หรือสถานที่ราชการปกติจน

กลับถึงสถานที่ อยู หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี  

   - เวลาเดินทางไปราชการกรณีมีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวันถาไมถึงยี่สิบสี่

ชั่วโมงหรือเกิน ยี่สิบสี่ชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากกรณีที่ไมมีการพักแรม หากนับไมถึงยี่สิบชั่วโมงและสวนที่ไม

ถึงนั้นนับไดเกินสิบ สองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไปใหถือ

เปนครึ่งวัน  

   - การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติตองพักแรมใน

ยานพาหนะ หรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักใน

ลักษณะเหมาจาย หรือในลักษณะจายจริงก็ได แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือกคาเชาที่

พักในลักษณะเดียวกัน ทั้งคณะ ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองที่ที่คาครองชีพสูงหรือเปนแหลง

ทองเที่ยว ใหผูเดินทางไป ราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน ตามหลักเกณฑที่กําหนดทาย

ระเบียบ  
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   - การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดย

ประหยัด ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว เพื่อประโยชนแกราชการใหใช

พาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน การขอ

เบิกเงินคาพาหนะนั้น 

   - การเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดที่มีเขตติดตอกับ

กรุงเทพมหานคร หรือ การเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานเขตกรุงเทพมหานคร ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่

จายจริงแตตองไมเกินเที่ยว ละ ๖๐๐ บาท การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่นๆ ใหเบิกเทาที่จายจริงภายในวงเงิน

เที่ยวละไมเกิน ๕๐๐ บาท  

   - การใชยานพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารทองถิ่นจงึมี

สิทธิเบิกเงิน ชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสาหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได ตาม

ความจําเปน เหมาะสม และประหยัด รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท รถจักรยานยนตสวนบุคคล 

กิโลเมตรละ ๒ บาท ใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวง ในระยะทางสั้นและ

ตรงซึ่งสามารถเดินทางได โดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใหใชระยะทางตาม

เสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัด ผาน เชน เสนทางของเทศบาลและในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงและ

ของหนวยงานอื่น ใหผูเดินทางเปน ผูรับรองระยะทาง ในการเดินทาง การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให

โดยสารชั้นประหยัดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

    ๑. สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป ตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ตําแหนงประเภท

บริหารทองถิ่นหรือ ตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา  

    ๒. ผูดํารงตําแหนงต่ํากวาที่ระบุใน (๑) เฉพาะกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน เพื่อ

ประโยชนตอทาง ราชการ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  

    ๓. การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกคาใชจายไดไมเกิน

คาใชจายในการ เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได  

   ๓. การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก การเดินทางไปประจําตางสํานักงานไปรักษาการใน

ตําแหนงหรือ รักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ สานักงานแหงใหม เบิกคาใชจายได  

   ๔. การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของผู

เดินทางไป ราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 

   ๕. การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว  

   ๖. เจาหนาที่ทองถิ่นผูเดินทางไปราชการอาจเบิกเงินลวงหนาไดตามสมควร โดยยื่นบัญชี

รายการประมาณ คาใชจายในการเดินทาง  

   ๗. การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผูเบิกตองยื่นรายงานการเดินทางพรอมดวยใบสําคัญคูจายและ

เงินเหลือจาย (หากมี) ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัด และใหเบิกจากงบประมาณประจําปที่เดินทาง

ไปราชการ 
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   ๘. “การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง” ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจง

รายการของ โรงแรม หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่

รับเงินของโรงแรม หรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจํานวนเงินที่ไดรับเพื่อเปนหลักฐานในการขอ

เบิกคาเชาที่พักก็ได  

 ๕. การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  

   เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑. ฎีกาการเบิกจายเงิน  

เอกสารประกอบการเบิกจาย  

- โครงการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน  

- ตารางกําหนดการการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน  

- หนังสือขอเขาดูงาน หนังสือตอบรับจากหนวยงานที่จะเขาศึกษาดูงาน  

- ใบเสร็จรับเงิน  

- รูปภาพในการฝกอบรม  

- หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ   

๒. รายงานผลการเขารับการฝกอบรม  

วิธีการตรวจสอบ  

๑. มีเอกสารประกอบการเบิกจายอยางครบถวน เชน ใบเสร็จรับเงิน รูปภาพ หนังสือตอบรับ

จาก หนวยงานที่จะเขาศึกษาดูงาน  

๒. ตารางกําหนดการการฝกอบรมและการศึกษาดูงานตองสอดคลองกับหลักสูตรการอบรม 

๓. การอนุมัติใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม โดยผูมีอํานาจอนุมัติตองเปนผูปฏิบัติหนาที่ 

เกี่ยวของกับการฝกอบรมในครั้งนั้น  

๔. มีงบประมาณเพียงพอเพื่อการนั้น  

๕. กรณีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ใหตรวจสอบแบบแสดงเจตจํานง 

ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

๖.  กรณีที่ อปท .  จั ดอบรม เองคา ใช จ ายในการฝกอบรมให เ ปนไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๗  

๗. การจัดหาวัสดุในการฝกอบรม การจางเหมา ยานพาหนะ ฯลฯ ใหปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ  

๘. จัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอผูบริหารทองถิ่น ภายใน ๖๐ วัน  

 ๖. การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

   เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

 



-๒๕- 

   ๑. ฎีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

   ๒. สมุดลงเวลาในการปฏิบัติงาน  

   ๓. รายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. ฎีกาเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย 

    ๒. มีคําสั่งอนุมัติใหปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติจากผูบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

   ๓. มีงบประมาณเพื่อการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพียงพอ  

   ๔. การเบิกจายเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดตามหนังสือสั่งการ  

   ๕. การลงเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารและตามหลักฐานการเบิก

จายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  

   ๖. มีการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ ไมสามารถเบิกจายเงิน

คาตอบแทนได หรือไม เชน การอยูเวรรักษาการณ หรือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มจานวนช่ัวโมง  

   ๗. มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอํานาจอนุมัติภายใน ๑๕ วัน

นับ แตวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  

 ๗. การเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานอื่น  

   เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

   ๑. ฎีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

   ๒. งบประมาณรายจายประจาป  

   ๓. รายงานโครงการที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอาํนาจ 

   ๔. โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   ๕. บันทึกขอตกลง  

   ๖. รายงานผลการดําเนินการ  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 

มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 

หมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   ๒. การเบิกจายเงินอุดหนุนเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่อปท. ผูสนับสนุนและประชาชนใน 

เขตพื้นที่ไดรับประโยชน  

   ๓. มีการกําหนดโครงการที่จะใหการสนับสนุนไวในงบประมาณรายจายประจําป  

   ๔. ฎีกาเบิกจายเงินอุดหนุน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑  

 



-๒๖- 

   ๕. กรณีการอุดหนุนเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของ

รัฐ ดังนี้  

   - โครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ 

ระดับจังหวัด ยกเวนภารกิจดานการศึกษาหรือดานสาธารณสุข  

   - โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนในโครงการแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม และมีการแบงสวน

งบประมาณ ของตนเอง และสวนที่จะขอรับการสนับสนุนอยางชัดเจน  

   - การสนับสนุน เทศบาล ไมสามารถใหการสนับสนุนเปนเงินหรือกอสรางได ทําไดเพียงการ 

ซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่น  

   ๖. ตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนใหองคกรประชาชน องคกรการกุศล และองคกรที่จัดตั้ง 

ตามกฎหมาย  

   - การเบิกจายเงินอุดหนุน เปนการเบิกจายใหกับองคกรประชาชน องคกรการกุศลและองคกร

ที่ จัดตั้งกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม 

๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  

   - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนขององคกรประชาชน (กลุมหรือชุมชน) โดยในโครงการ

จะตอง สามารถเสริมสรางความเขมแข็ง โดยมีลักษณะของการแกไขปญหาความยากจนและสงเสริมให

ประชาชนมีรายได เพิ่มขึ้นและนําไปสูการพัฒนาขององคกรประชาชนในโอกาสตอไปดวยตนเองโดยไมใชการ

สนับสนุนในโครงการที่มี ลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน เชน การอุดหนุนเพื่อนําไปเปนทุนกูยืมหรือสมทบ

กองทุนตางๆหรือการซื้อเสื้อผา เครื่องแตงกายหรือใหเปนเงินรางวัล เปนตน  

   - การจัดทําบันทึกขอตกลงผูแทนหนวยงาน ไมนอยกวา ๓ คน  

   - หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนไดออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินให  อปท.  

   - รายงานผลการดําเนินงานที่หนวยงานที่ขอรับการอุดหนุนรายงานให อปท. ภายใน๓๐ วัน

นับ แตโครงการแลวเสร็จ โดยตองตรวจสอบวาการใชจายเงินตามโครงการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการ  

   - หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมรายงานผลการดําเนินการ ใหอปท. พิจารณาไมตั้ง

งบประมาณ อุดหนุนในครั้งตอไป  

   - การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน หากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการ

ให เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ใหอปท. เรียกเงินเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืน  

 ๘. การเบิกคาใชจายในการจัดงานตางๆ  

   เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

   ๑. ฎีกาเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

   ๒. โครงการจัดงาน  

   ๓. งบประมาณรายจายประจําป  



-๒๗- 

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. โครงการของการจัดงานนั้นๆ โดยตองคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้  

   - โครงการของการจัดงานนั้นๆ ตองตั้งอยูในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   - อํานาจหนาที่ การจัดทําโครงการการจัดงานตางๆ ตองอยูในอํานาจหนาที่หรือมี กฎหมาย

ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําได  

   - องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการไวในโครงการจัดงาน โดย

กิจกรรมที่จัดในงานนั้นๆ ควรเปนในลักษณะการสงเสริมและสนับสนุนที่ใหประโยชน บํารุง รักษาศิลปะ จารีต 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีแกทองถิ่น หรือการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในทองถิ่น อัน 

เปนการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนตามที่กฎหมายกําหนด เชน การจัด 

กิจกรรมในเชิงใหความรูอันเปนประโยชน หรือเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญและรักษาไว 

ซึ่ง ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น เปนตน  

   - การดําเนินการตามโครงการจัดงานตางๆ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนไดรับ เปน

สําคัญ  

   - โครงการจะตองระบุวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน ดังนั้นกิจกรรมที่ดําเนินการ ตาม

โครงการจัดงานนั้นจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หากไมดําเนินการกิจกรรมดังกลาว 

จะทําใหโครงการดังกลาวไมบรรลุวัตถุประสงค  

   - หากโครงการมีการจัดการประกวดหรือแขงขัน มีการมอบรางวัล มูลคาของรางวัล ตองมี

สัดสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ  

   - การเบิกจายเงินตามโครงการการจัดงานจะตองเบิกจายเทาที่จําเปน เหมาะสม และ

ประหยัด  

   - จําเปน หมายถึง ตองเปนอยางนั้น ตองทําขาดไมได ดังนั้นกิจการที่องคกรปกครอง สวน

ทองถิ่นทําจึงตองเปนกิจการที่จําเปนขาดไมได  

   - ประหยัด หมายถึง ยับยั้ง ระมัดระวัง ใชจายแตพอควรแกฐานะ  

   - คํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   ๒. การเบิกจายเงินตามโครงการดังกลาวตามฎีกาเบิกจายเงิน โดยตองมีเอกสาร ประกอบการ

เบิกจายอยางครบถวน ในกรณีที่ตองมีการจัดหาพัสดุตามโครงการจัดงานตางๆ จะตองมีการจัดซื้อจัด จางตาม

ระเบียบฯ โดยผูรับผิดชอบโครงการเสนอความตองการใหเจาหนาที่พัสดุเปนผูดาเนินการจัดหา ไมใชการ ยืม

เงินงบประมาณทั้งโครงการ  

   ๓. ตามฎีกาเบิกจายเงินควรมีรูปภาพในการดําเนินการตามโครงการมาประกอบการเบิก 

จายเงินตามฎีกาเบิกจาย  

 ๙. การเบิกจายเงินคาใชจายในการแขงขันกีฬา  

   เอกสารประกอบการตรวจสอบ  



-๒๘- 

   ๑. ฎีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

   ๒. โครงการจัดงานแขงขันกีฬา  

   ๓. รายช่ือนักกีฬา  

   ๔. กําหนดการแขงขันกีฬา  

   ๕. ลายมือชื่อนักกีฬาที่รับเสื้อกีฬา  

   ๖. รูปภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬา  

   วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. การเบิกจายเงินในการแขงขันกีฬาตองเปนไปตามหลักเกณฑตามระเบียบฯ  

   ๒. การดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาจะตองมีประชาชนเขามามีสวนรวมในการ แขงขัน

กีฬาดวย  

   ๓. การจัดซื้ออุปกรณในการแขงขันกีฬา มีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ  

   ๔. มีการจัดทําบัญชีควบคุมรายรับ-จายวัสดุ โดยแสดงรายการและจํานวนวัสดุที่ไดรับ มี 

หลักฐานใหผูรับลงลายมือชื่อรับไวในทะเบียน  

ดานเงินสะสม  

๑. เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม  

  เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

  ๑. งบการเงิน ณ วันสิ้นปงบประมาณ  

  ๒. งบประมาณรายจายประจาป  

  ๓. สมุดบัญชีแยกประเภท  

  ๔. งบทดลองประจําเดือน  

  วิธีการตรวจสอบ  

  ๑. ทุกสิ้นปงบประมาณ ไดปดบัญชีรายรับ รายจายแลว ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอย

ละยี่สิบหาของ ทุกป เพื่อเปนทุนสารองเงินสะสมโดยที่ทุนสารองเงินสะสมนี้ใหเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบหาของทุกป  

  ๒. กอนการใชจายเงินสะสมตองตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือใหถูกตองกอนการอนุมัติ  

  ๓. ตรวจสอบการใชจายจากเงินสะสม เปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้  

  - กรณีสภาทองถิ่นอนุมัติ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปน และไมสามารถโอน

เงิน งบประมาณรายจายเนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชจายเงินสะสม

ได ซึ่ง ตองเปนกิจการ ดังตอไปนี้  

  ๑. เปนกิจการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งเกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคม  

  ๒. กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายได  

  ๓. หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  

  ๔. ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด  

 



-๒๙- 

  ๕. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตาม 

ระเบียบแลว  

  ๖. เมื่อไดรับการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลวตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายให

เสร็จ ภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไปหากไมดําเนินการใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป  

  - กรณีผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมได ดังตอไปน้ี  

  ๑. รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  

  ๒. สิทธิประโยชนของพนักงาน ลูกจางและผูบริหาร ฯลฯ  

  ๓. กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมได ตาม

ความจําเปนในขณะนั้น โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน  

  ๔. การจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมในสวนที่เหลือมีไม 

เพียงพอตอการบริหาร ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ปใด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของทองถิ่นอาจนํายอดเงินสวนที่

เกินไป ใชจายไดโดยไดรับอนุมัติจาสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไขตามขอ ๘๙ (๑)  

 ๒. การนําเงินสะสมทดรองจายและการยืมเงินสะสม  

  เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

  ๑. งบประมาณรายจายประจําป  

  ๒. สมุดบัญชีแยกประเภท  

  ๓. งบทดลองประจําเดือน  

  วิธีการตรวจสอบ  

  การนําเงินสะสมทดรองจายและการยืมเงินสะสม ไดกระทําในกรณีดังนี้  

  - มีงบประมาณรายจายประจําปแลว แตระยะ ๓ เดือนแรกมีรายไดไมเพียงพอ ใหนําเงิน

สะสม ทดรองจายไปกอนได  

  - ไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงคแตยังไมไดรับเงินใหยืมเงินสะสม 

ทดรองจายได และบันทึกบัญชีสงใชเงินยืม ยกเวนงบลงทุน  

  - กิจการพาณิชย อาจขอยืมเงินสะสมทดรองจายไดโดยความเห็นชอบของสภาทองถิ่นและสง

ใช เงินยืมสะสมเมื่อสิ้นปงบประมาณ  

  - ผูรับบํานาญยายภูมิลาเนาและประสงคจะโอนการรับเงินบํานาญไปที่ใหม องคกรปกครอง

สวน ทองถิ่น อาจยืมเงินสะสมทดรองจายได โดยอํานาจผูบริหารทองถิ่น และบันทึกบัญชีสงใชเงินยืมดานพัสดุ

ดวย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และจะมีผลใชบังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลักการตามพระราชบัญญัติ การ

จัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐและ

ตอง สอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้  

 



-๓๐- 

  ๑. คุมคา  

  ๒. โปรงใส  

  ๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ๔. ตรวจสอบได  

  วิธีการจัดซื้อจัดจางตามมาตรา ๕๕ อาจกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี้  

  ๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มี 

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหเขาย่ืนขอเสนอ  

  ๒. วิธีคัดเลือก ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง 

ตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมี 

ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย  

  ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง 

ตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขาย่ืนขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคารวมทั้ง

การ จัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความ

ใน มาตรา ๙๖ วรรคสอง มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจางพัสดุใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไปกอน เวนแต  

  ๑. กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีคัดเลือก  

  (ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการ

คัดเลือก  

  (ข) พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิต

จําหนาย กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษหรือมี

ทักษะสูง และ ผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด  

  (ค) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได 

ซึ่งหากใชวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ  

  (ง) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จาเปนตองระบุยี่หอ

เปนการเฉพาะ  

  (จ) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ

ระหวางประเทศ  

  (ฉ) เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐ

หรือที่เกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ  

  (ช) เปนงานกอสรางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชารุดเสียหายเสียกอนจึง

จะประมาณ คาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส  

  (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  



-๓๑- 

  ๒. การจัดซื้อจัดจางใหใชวิธีเฉพาะเจาะจงได ดังนี้  

  (ก) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ 

หรือ ขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก  

  (ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินใน

การจัดซื้อจัด จางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

  (ค) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการ

จัดซื้อจัดจาง พัสดุจากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพยีง

รายเดียวใน ประเทศไทยและไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได  

  (ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด

โรคติดตอ อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี

คัดเลือกอาจ กอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  

  (จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอน

แลว และมี ความจําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้นโดย

มูลคาของพัสดุที่ ทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว  

   (ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือ

หนวยงานของ ตางประเทศ  

  (ช) เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจาเปนตองซื้อเฉพาะแหง  

  (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงรัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง (๑) (ช) หรือ (๒) (ช) 

ใหเปนพัสดุ ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) 

(ช) เปนพัสดุที่ รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แลว เมื่อหนวยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อ

จัดจางพัสดุนั้นให ใชวิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) กอนในกรณีหนวยงานของรัฐในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่

ตองปฏิบัติใน ตางประเทศจะทําการจัดซื้อจัดจางโดยใชวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไมใชวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปกอน ก็ไดรัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจางพัสดุตาม

วรรคหนึ่งเพิ่มเติมไดตาม ความจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินการ  

ดานการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 วิธีการตรวจสอบ  

 - รถสวนกลาง ไดแก รถยนต หรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการสวนรวมขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น รวมถึงรถที่ใชในการบริการประชาชนในหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน รถดับเพลิง 

รถบรรทุก น้ํา รถขยะ และเครื่องจักรกล  

 - รถประจําตําแหนง ไดแก รถยนตที่จัดใหแกผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครอง

สวน ทองถิ่น ใหมีไดไมเกินตําแหนงละ ๑ คัน หากดํารงตําแหนงหลายตําแหนง ใหเลือกใชไดเพียงตําแหนง

เดียว และให ใชนกวาจะพนจากตําแหนง  

 - มีการจัดทําบัญชีแยกประเภทรถ รถประจําตําแหนง (แบบ ๑) และรถสวนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒)  



 

-๓๒- 

- ตรวจสอบวาในแตละปงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจและกําหนดเกณฑการใช 

สิ้นเปลืองนามันเชื้อเพลิงของรถทุกคันเพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของ

เจาหนาที่ ฝายตรวจสอบ  

- ตรวจสอบการขออนุญาตใชรถสวนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) การใชรถปกติใหใชภายในเขต

องคกร ปกครองสวนทองถิ่น หากจะใชนอกเขตถาเปนรถยนตสวนกลางตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารทองถิ่น

สําหรับรถ ประจําตําแหนงใหอยูในดุลพินิจของผูดํารงตําแหนงนั้นตามความจําเปนใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง

และรถรับรอง (แบบ๓)  

- ตรวจสอบการจัดทําสมุดบันทึกการใชรถ (แบบ ๔) ใหจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง/รถ

รับรอง ประจํารถแตละคัน โดยใหพนักงานขับรถลงรายการตามความจริง  

- กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหาย ขึ้นกับรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง และรถรับรองผูรับผิดชอบ

ตอง รายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ (แบบ ๕)  

- ตรวจสอบการแสดงรายการซอมบํารุงรถ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสมุดแสดงรายการซอม 

บํารุงรถแตละคัน (แบบ ๖)  

- ตรวจสอบการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกร

ปกครอง สวนทองถิ่นกําหนดปริมาณนามันเชื้อเพลิงที่จะจายใหรถยนตแตละคันไว โดยรถสวนกลางและรถ

รับรองให เบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รถประจําตําแหนงใหผูใชรถเปนคนจายคา

นามันเชื้อเพลิง  

- ตราเครื่องหมายประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีตราเครื่องหมายประจําและอักษรชือ่เตม็ของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน โดยใหมีขนาดกวางยาวไมนอย

กวา ๑๘ ซม. และอักษรชื่อใหมีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ ซม. หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ ซม. ติดไวขาง

นอกรถ สวนกลางทั้งสองขาง สําหรับรถจักรยานยนตใหลดขนาดลงตามสวน  

- ตรวจสอบการเก็บรักษารถ  

- รถประจําตําแหนงอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง  

- รถสวนกลาง/รถรับรอง ใหเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณ อปท.  

- รถสวนกลาง ผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเปนการ

ชั่วคราวได ใน กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีสถานที่ที่ปลอดภัยเพียงพอ หรือ มีราชการาเปนเรงดวน  

- กรณีนารถสวนกลางไปเก็บที่อื่น หากสูญหาย ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบชดใชใหแกองคกร

ปกครองสวน ทองถิ่น เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังอยางดีแลว และการสูญหาย มิไดเกิดจาก

ความประมาทและให รายงานตามแบบ ๕  

ดานการควบคุมภายใน  

วิธีการตรวจสอบ  
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๑. ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน  

๒. ตรวจสอบวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงใหทุกสํานัก/กอง จัดทํารายงานการ 

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

๓. ตรวจสอบคําสั่งแบงงาน ทุกสํานัก/กอง มีคําสั่งแบงงานชัดเจน  

๔. ตรวจสอบการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ดังนี้  

ระดับสวนงานยอย (สานัก/กอง)  

๑. ปรับปรุงคําสั่งแบงงานภายในสํานัก/กอง ใหชัดเจน  

๒. ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ขอ ๖) ขอสํานัก/ กอง 

และระดับองคกร  

๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับสวนงานยอย (สํานัก/

กอง) ตามแบบฟอรมที่กําหนดไดแก  

๑. รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ สํานัก/กอง  

ประกอบดวย  - สภาพแวดลอมการควบคุม  

- การประเมินความเสี่ยง  

- กิจกรรมการควบคุม  

- สารสนเทศและการสื่อสาร  

- กิจกรรมการติดตามผล 

๒. การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ 

ภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของสํานัก/กอง  

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ สํานัก/กอง  

๓. การรับรองวาการควบคุมภายในของสํานัก/กอง  

- หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๑ สํานัก/กอง  

ระดับองคกร  

๑. การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ 

ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด  

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑  

๒. การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  

- รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ 

ประกอบดวย  - สภาพแวดลอมการควบคุม  

- การประเมินความเสี่ยง  

- กิจกรรมการควบคุม  
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- สารสนเทศและการสื่อสาร  

- กิจกรรมการติดตามผล  

๓. การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ 

ภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ  

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕ 

 ๔. ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน

รัฐ  

- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖  

๕. ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นกิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาดําเนินการ

ควบคุมและ บริหารความเสี่ยง  

๖. ตรวจสอบการรายงานผล หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) 

ตอ และ ผูกํากับดูแล ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ  

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  

การรวบรวมหลักฐาน  

หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึงเอกสาร ขอมูล หรือขอเท็จจริงตางๆ ที่ผูตรวจ

สอบ ภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ที่ผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ใน

การ รวบรวมข้ึนระหวางทําการตรวจสอบ มีความถูกตองนาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐาน

การ ตรวจสอบควรประกอบดวยคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือไดและ

จัดหามาได (Competency) ความเกี่ยวของ (Relevancy) และความมีประโยชน (Usefulness)  

การจัดทํารายงานและติดตามผล  

การจัดทํารายงาน  

การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงคขอบเขต วิธี

ปฏิบัติ งานและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน  

สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูบริหาร

ควร ทราบพรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของพิจารณาแกไขปรับปรุง

ตอไป  

สรุปลักษณะของรายงานที่ด ี 

- ถูกตอง (Accuracy) รายงานการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ขอความทุกประโยคตัวเลขทุกตัวเอกสาร 

อางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานที่นาเชื่อถือ และผูตรวจสอบไดประเมินขอมูลเหลานั้นแลว การอางอิงทุก

ครั้ง ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถใหคําอธิบายแลวพิสูจนขอเท็จจริงไดทุกเรื่อง  

- ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการของผูตรวจสอบ หรือ

สิ่งที่ ตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน โดยไมตองมีการตีความหรืออธิบาย

เพิ่มเติม  
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- กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ขอความ คําพูดที่ฟุมเฟอยหรือสิ่งที่ไมใช 

สาระสําคัญและสิ่งที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป  

- ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาที่เหมาะสม ทันตอการแกไข

สถานการณ ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด  

- สรางสรรค (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและความจริงใจของ

ผูตรวจ สอบ ผูรายงานควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนที่จะกลาวถึงขอบกพรองตางๆ ที่ตองการให

ปรับปรุง ทํา ใหผูอานคลอยตามคําแนะนา และขอเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะใหความรวมมือในการแกไข

ปรับปรุง  

- จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอาน จับประเด็นไดตั้งแตตนจนจบโดยการใช

รูปแบบ ถอยคํา และศิลปะของภาษา ทําใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือขอแนะนํา

ที่ผูตรวจ สอบเสนอในรายงานโดยชี้ใหเห็นปญหา ประโยชนรวมกันและประโยชนตอองคกร รูปแบบรายงานผล

การ ปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ และความตองการของฝายบริหาร  

รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใชกันโดยทั่วไป มีดังนี้  

๑. การรายงานเปนลายลักษณอักษร (Written Report) เปนวิธีการรายงานที่มีลักษณะเปนทางการใช 

รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทํารายงาน 

สรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะ เปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหาร  

๒. การรายงานดวยวาจา (Oral Report) แยกเปน  

๒.๑ การรายงานดวยวาจาที่ไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน 

เพื่อใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีที่ควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบที่

ตรวจ พบเพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากขึ้น  

๒.๒ การรายงานดวยวาจาที่เปนทางการ เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการ 

นําเสนอดวยวาจาประกอบรายงานแบบเปนทางการและรายงานที่เปนลายลักษณอักษรโดยทั่วไปประกอบดวย 

สาระสําคัญ ดังนี้  

๑. บทคัดยอ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนาของรายงานที่จะ 

นําเสนอผูบริหาร เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความครอบคลุม

เนื้อหา ของรายงานทั้งหมด แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีตอองคกร และ

ขอเสนอแนะในการ แกไขปรับปรุง โดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ แตเปนขอมูลที่เพียงพอใหผูบริหารเขาใจ

และสั่งการได  

๒. บทนํา (Introduction) คือสวนแรกของรายงานที่บอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายในได 

ตรวจสอบเรื่องอะไรในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไว หรือเปนการ

ตรวจสอบ กรณีพิเศษ  

๓. วัตถุประสงค (Purpose) แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพื่อใหผูอานรายงาน

ติดตาม ประเด็นใหสะดวก และคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเมื่ออานรายงานจบ  
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๔. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ไดทาการตรวจสอบมีมากนอย 

เพียงใด มีขอจํากัดอะไรบางที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได หรือตองชะลอการตรวจสอบไวกอน

พรอม เหตุผลประกอบ  

๕. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง 

ขอเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข วิธีการดําเนินการแกไข รวมทั้งความเห็นของผูรับ

การ ตรวจ  

๖. ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอ 

ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจ เพื่อสั่งการแกไข ปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมีลักษณะสรางสรรค และ

สามารถ นําไปปฏิบัติได  

๗. ความเห็น (Opinion) หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐาน 

สนับสนุนเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น  

๘. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการสรุปผล 

ดังนั้นรายงานควรเสนออยางกะทัดรัด ขอมูลใดที่จําเปนตองอางอิง แตเปนขอมูลยาว หรือมีรายละเอียดมาก

ควร แสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย เอกสารประกอบไมควรมีมากจนเกินไปจนทําให

รายงานไม นาสนใจ  

๙. การติดตามผล (Follow Up) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภายใน เปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพ และประสิทธิผลของงานตรวจสอบวา 

ผูรับการตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม ขอบกพรองที่

พบ ไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง  

การตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนหนวยงานบริหารสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวกับการบริการ

สาธารณะ บริการ ดานการศึกษา และพัฒนาในองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสรอย 

จังหวัดมุกดาหาร แบงสวนราชการ ดังนี้  

๑. สานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๒. กองคลัง  

๓. กองชาง  

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

๕. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

การตรวจสอบภายใน มีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินการภายในสวน 

ราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัด

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  โดยมีอํานาจหนาที่  

 

 



-๓๗- 

๑.ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหารการเงินและบัญชีขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแวง 

๒. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมี ๓ ข้ันตอน ดังนี้  

๑. การวางแผนการตรวจสอบ  

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล  

๑. การวางแผนการตรวจสอบ  

ในการวางแผนการตรวจสอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในดําเนินการ ดังนี้  

๑.๑ สํารวจขอมูลเบื้องตน เรียนรูและทําความเขาใจ ความคุนเคยในงานของหนวยรับตรวจอยาง

ละเอียด  

๑.๒ ประเมินระบบการควบคุมภายใน  

๑.๓ ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยงสรุปในภาพรวมของสวนราชการ การ 

จัดลําดับความเสี่ยงนํามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหานอยสุด  

๑.๔ วางแผนการตรวจสอบ เปนการวางแผนการตรวจสอบโดย นําลําดับความเสี่ยงมาพิจารณาจัดชวง 

ความเสี่ยง กําหนดการเขาตรวจในปปจจุบันหรือปถัดไป ที่จะทําการตรวจสอบและกําหนดแผนการ ตรวจสอบ 

ประจําป กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตผูรับผิดชอบ กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดทั้งปเมื่อ

ดําเนินการ ประเมินความเสี่ยง นํามาจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจําปเสร็จ

นําเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของ

ทุกป  

แผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติ งานตรวจสอบภายในตระเตรียมความพรอมในการ

ตรวจสอบ เปนองคประกอบที่สําคัญของการวางแผนการตรวจสอบ ดังนั้น หัวหนาตรวจสอบจึงควรมีการ

ตระเตรียมพรอม จัดทําแผนการปฏิบัติในการตรวจสอบทุก หนวยงานรับตรวจโดย  

๑. กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบ  

๒. มีการวางแผนที่เหมาะสม ทําความเขาใจถึงโครงสรางการจัดองคกร วิธีปฏิบัติงานของหนวยรับ 

ตรวจ กําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีคัดเลือกขอมูล

การวิเคราะห การประเมินผล กําหนดเทคนิคใชในการตรวจสอบ  

๓. กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อใด  

๔. สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่ตรวจสอบ พรอมระบุรหัสกระดาษทาการที่ใชอางอิง โดย ลง 

ลายมือชื่อผูทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจปฏิบัติการของแตละหนวยรับตรวจ ตอหัวหนาตรวจสอบ

ภายใน กอนดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้  



-๓๘- 

๒.๑ การแจงผูรับตรวจ หัวหนาตรวจสอบภายในติดตอผูบริหารของหนวยรับตรวจ ใหทราบถึง 

วัตถุประสงค ขอบเขต กําหนดวันและเวลาที่ใชตรวจ  

๒.๒ ดูงานที่จะทําการตรวจสอบ  

๒.๓ สรุป เรื่อง วัตถุประสงค และระยะเวลาในการตรวจสอบ  

๒.๔ สรุปงานที่จะตรวจสอบ กํากับดูแล การตรวจสอบและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ระหวางตรวจสอบ 

โดย ตองตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดกอนของการตรวจสอบ ศึกษาแผนงาน 

โครงการของหนวยรับตรวจ รวมทั้งรายละเอียดขอมูลอางอิงที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบระหวาง 

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ  

๒.๕ คัดเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ  

๒.๖ กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  

๒.๗ นําแผนการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การแกไขแผนการปฏิบัติงาน หัวหนา 

ตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผล  

๒.๘ ถามีการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการปฏิบัติงาน ใหขออนุมัติผูบริหาร  

๒.๙ สรุปผลการตรวจสอบและเปลี่ยนความคิดเห็นตอหนวยรับตรวจ หลังจากการปฏิบัติงานการ 

ตรวจสอบ ผูตรวจสอบควรตองทําการบันทึกสภาพแวดลอมวิธีการ ปฏิบัติงานและความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน ของการปฏิบัติในหนวยรับตรวจเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบในปถัดไปที่งาน

ตรวจสอบภายใน กําหนดไวเปนกระดาษทาการ  

๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล  

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่ไดจากการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งกระดาษทําการ ขอสรุปมาจัดเก็บเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการสรุปและเตรียมประกอบ

รายงานผลการ ปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  

๑. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ตองทําการรายงานเรงดวนใหทันเหตุการณให 

รายงาน ดวยวาจาตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลรับทราบกอนพิจารณาเสนอใหผูบริหารทราบทันทีที่ตรวจ

พบ เพราะหากปลอยใหลาชา อาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเปนวาจาพรอมเสนอรายงานเปน

ลายลักษณอักษร และกรณีปกติ รายงานเปนลายลักษณอักษรเสนอปลัดองคการบริหารสวนตําบลตรวจทาน

และสรุปผลกอนนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานตอ ผูบริหาร  

๒. การติดตามผล ขั้นตอนการติดตามผล  

๒.๑ เมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลว ตองติดตามผลวา 

ผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด  

๒.๒ ติดตามผลที่หนวยรับตรวจจะรายงานการแกไขการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน  

๒.๓ ติดตามผลโดยกําหนดในแผนการตรวจสอบปถัดไป ซึ่งจะตรวจทานพรอมกับการตรวจสอบในป

ถัดไป  



-๓๙- 

 

บทสรุป  

คูมือการตรวจสอบภายในนี้ มีเปาหมายสําคัญเพื่อใหผูตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับ มอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน มีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความมั่นใจและมีคุณภาพ ชวยเพิ่มมูลคาแกองคกร ผูบริหาร

สามารถใชเปนขอมูลในการบริหารงาน เพื่อใหเกิดกระบวนการบริหารบานเมืองที่ดี ผลของการดําเนินงาน ของ

องคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชทรัพยากรอยางประหยัด 

และคุมคา  

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผูตรวจสอบภายใน 

สามารถเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการตรวจสอบ 

เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบที่กําหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอยางเพียงพอที่จะสนบัสนนุ

ขอตรวจพบ ใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการขั้นตอนการวาง

แผนการ ตรวจสอบ ชวยใหการวางแผนคลอบคลุมหนวยรับตรวจและกําหนดแผนปฏิบัติงานการสอบการใช

ความรูความ เขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตาง ๆ อยางดีและมีเทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน การ

รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ทั้งการรายงานดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร เทคนิคการนําเสนอ การเขียน

รายงาน การรวมงานเปนทีมในการตรวจสอบ เพื่อแกไขปญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อเปน

ขอมูลใหผูบริหารประกอบการ ตัดสินใจเพื่อทาการแกไขปรับปรุง  

ปจจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของผูตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับขอเสนอแนะ

ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรูความสามารถ การนาเทคนิค การตรวจสอบประกอบกับทักษะของ

ผูตรวจสอบภายใน การสรางมนุษยสัมพันธ การรวบรวมขอมูลหลักฐาน ขอเท็จจริง การนําเสนออยางถูกตอง 

เที่ยงธรรมเปนอิสระ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกรไดอยางแทจริง  
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๒๕๔๕ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ กรมบัญชีกลาง หนังสือคูมือการตรวจสอบ

ภายในสําหรับสวนราชการ กระดาษทําการ กรมบัญชีกลาง หนังสือแนวทางปฏิบัติ ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ

วางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง หนังสือแนวทางปฏิบัติการวางแผนการ ตรวจสอบและแผนการ

ปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง หนังสือแนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวาง แผนการตรวจสอบ 

กรมบัญชีกลาง หนังสือคูมือการตรวจสอบบัญชี Financial Audit Manual for Internal Auditors         

เจริญ เจษฎาวัลย หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 


