
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูจัดทำ 

หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏบิัติงาน : การตรวจสอบภายใน 



 
 

คำนำ 

 การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสำคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการ 

ดำเนินการ และระบบการควบคุมภายในองคกร ทั้งนี้ปจจัยสำคัญที่จะทำใหงานการตรวจสอบภายในประสบ 

ความสำเร็จคือ ผู บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสำคัญแกองคกร ฉะนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว 

ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

ความรูในองคกร ความรูในหลักการและวิธีการ ตรวจสอบรวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการ 

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ในการจัดทำคูมือการตรวจสอบภายใน เพื่อใหความรูเกี ่ยวกับความหมาย 

ความสำคัญลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทคนิค

ที่ใชในการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในสามารถนำหลักการปฏิบัติงานไปใชในการตรวจสอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสงเสริมใหระบบการตรวจสอบภายในเขมแข็งเปนไปตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบ ตอไป 
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การตรวจสอบภายใน 

 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรมและการใหคำปรึกษาอยาง 

มีอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึนการตรวจสอบภายในชวยให

องคกรบรรลุเปาหมายที่วางไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ ลักษณะงานตรวจสอบ

ภายใน คือ กิจกรรมใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเพ่ิม

คุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหดีขึ ้น  และจะชวยใหหนวยงานของรัฐบรรลุถึง

เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุมภายใน  และการกำกับดูแลอยางเปนระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในดานการเงิน

การบัญชี และดานการบริหารงานอยางมีระบบรวมทั้งการเปนผูใหคำปรึกษา กับฝายบริหารในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ดูแลการใช ทรัพยากรอยาง ประหยัด คุมคา ตามพระราชบัญญัติ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจึงตองมี

ความเขาใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงาน

เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่กำหนดโดยหนวยงานกลางท่ี

เกี่ยวของของทองถิ่น โดยใหผูปฏิบัติงานสามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจ 

และสภาพแวดลอมองคกรวัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงคของการตรวจสอบ

ภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกรดวยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ประเมิน การใหคำปรึกษา ให

ขอมูลและขอเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานขององคกรสามารถปฏิบัติหนาที่และดำเนินงานไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพผลการดำเนินงานจะอยูในรูปของรายงานการ

ตรวจสอบเสนอผูบริหารรวมท้ังสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ              

  

ผังโครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายในเปนดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 โครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 2 สวน คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ และ 

มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานดา้นการปฏิบตัิงาน มาตรฐานดา้นคณุสมบตั ิ
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1) มาตรฐานดานคุณสมบัติ  

 ๑. การกำหนดถึงวัตถุประสงค อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

 2. การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน  ตามท่ีปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 ๒. ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม  

 ๓. ความเปนอิสระภายในหนวยงาน  

 ๔. การมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

 5. บทบาทของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน 

 6. ความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน 

 7. ขอจํากัดของความเปนอิสระหรือความเท่ียงธรรม 

 8. ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 9. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 10. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 11. การประกันและการปรบัปรุงคุณภาพงาน 

 12. การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 

 13. การประเมินผลจากภายใน 

 14. การประเมินผลจากภายนอก 

 15. การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 

 16. การระบุขอความ “เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายใน” 

 17. การเปดเผยการไมปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายใน 

2) มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน  

 ๑. การบริหารงานการตรวจสอบภายใน  

 ๒. การวางแผนการตรวจสอบ 

  - การวางแผนการตรวจสอบตองกระทำอยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยใชขอมูลที่รวบรวมไดจาก

การประเมินความเสี่ยงและตองนําขอมูล ขาวสารของหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 

มาใชประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบดวย 

  - หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองระบุและพิจารณาถึงความคาดหวัง ของหัวหนา                       

หนวยงานของรัฐคณะกรรมการตรวจสอบ และผูที่เกี่ยวของ ที่มีตอความเห็นของการตรวจสอบภายใน และ

ขอสรุปอ่ืนๆ 

  -  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรใหมีงานบริการใหคำปรึกษา เพ่ือชวยใหเกิดโอกาส

ในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี ่ยง การสรางคุณคาเพิ ่ม และการปรับปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงานของรฐั ซ่ึงตองกำหนดงานบริการใหคำปรึกษาดังกลาวไวในแผนการตรวจสอบดวย 

 ๓. การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองเสนอแผนการ

ตรวจสอบและทรัพยากร ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

 ๔. การบริหารทรัพยากร หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองบริหารทรัพยากรใหมีความ

เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประสิทธิผล 



3 
 

 ๕. นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองกำหนดนโยบายและวิธีการ

ปฏิบัติงาน ใหชัดเจน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๖. การประสานงานและการใชผลการปฏิบัติงานของผูอ่ืน หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรมี

การแลกเปลี่ยนขอมูล การประสานงานและ การพิจารณาใชผลการปฏิบัติงานของผูอื่นที่ใหบริการดานการให

ความเชื่อม่ันและ ใหคำปรึกษาในดานตางๆ 

 ๗. การรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายในตองรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทราบถึงวัตถุประสงค อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวใน 

แผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายใน โดย

รายงานดังกลาวตองระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและ การควบคุมท่ีมีนัยสําคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็น

การกำกับดูแล รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหความสำคัญ 

 8. ผูใหบริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่การ

ตรวจสอบภายในดำเนินการโดยผูใหบริการจากภายนอกหนวยงาน หนวยงานของรัฐยังตองมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ ผูใหบริการจากภายนอก เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามท่ี

กำหนดไว 

3.) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสามารถประเมินและชวย

สนับสนุนใหมีการปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหนวยงานของ

รัฐ โดยใชวิธีการ ท่ีเปนระบบ หลักเกณฑและอาศัยความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้การตรวจสอบภายใน 

จะมีความนาเชื่อถือและเพ่ิมคุณคา เม่ือผูตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก และการประเมินผลของผู

ตรวจสอบภายในไดกอใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน อยางลึกซ้ึง รวมท้ังไดคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตดวย 

 1. การกำกับดูแล การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสามารถประเมินและใหคำแนะนําที่เหมาะสม 

ในการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลของหนวยงานของรัฐ 

 2. การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสามารถประเมินความมีประสิทธิผล 

และ สนับสนนุใหเกิดการปรบัปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 3. การควบคุม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหมีการควบคุม ใน

เรื่องตางๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการควบคุม รวมท้ัง

สนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

4.) การวางแผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในตองจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

รวมท้ังกำหนด วัตถุประสงคขอบเขตระยะเวลาและการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานตองพิจารณา

ถึง ยุทธศาสตรวัตถุประสงคและความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ

ภายใน 

 1. การกำหนดวัตถุประสงค ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในตองมีการกำหนด

วัตถุประสงคของกิจกรรม ท่ีจะตรวจสอบ 
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 2. การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในตองกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให

เพียงพอในอันท่ีจะชวยให สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

 3. การจัดสรรทรัพยากร ผูตรวจสอบภายในตองจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคโดยใหสอดคลองกับลักษณะและความซับซอนของงาน ตลอดจนขอจํากัด

ของเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยู 

5.) แนวทางการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเปนลายลักษณ

อักษร เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 

6.) การปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในตองระบุวิเคราะหประเมินผล และจัดเก็บขอมูลใหเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน ท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 - การะบุขอมูล 

 - การวิเคราะหและประเมินผล 

 - การจัดเก็บขอมูล 

 - การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

 - การรายงานผลการตรวจสอบ 

    - หลักเกณฑในการรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบตองประกอบดวย   

               วัตถุประสงคขอบเขต และ ผลการตรวจสอบ 

7.) คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานดวยความถูกตองเที่ยง

ธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรคครบถวน และทันกาล 

 - ขอผิดพลาดของรายงานผลการตรวจสอบ 

 - การระบุขอความการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบ    

             ภายใน 

 - การเปดเผยการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบ 

             ภายใน 

 - การเผยแพรรายงานผลการตรวจสอบ 

 - การใหความเห็นในภาพรวม 

 8.) การติดตามผล หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบ 

9.) การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นวา 

ความเสี่ยงที่เหลืออยูที่ฝายบริหาร ยอมรับนั้น อาจจะไมอยูในระดับที่หนวยงานของรัฐสามารถยอมรับได

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ภายในตองหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ หากยังไมสามารถหาขอยุติได

หัวหนาหนวยงาน ตรวจสอบภายในตองเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาหาขอยุติตอไป 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 
การวางแผนตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำรายงานและตดิตามผล 

 

 

สำรวจขอมลูเบ้ืองตน 

การประเมนิผลระบบ 

การควบคุมภายใน 

การประเมนิความเส่ียง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

-แผนการตรวจสอบระยะยาว 

-แผนการตรวจสอบประจำป 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหวางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จส้ิน 

งานตรวจสอบ 

-การรวบรวมหลักฐาน 

-การรวบรวมกระดาษทำการ 

-การสรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- การจัดทำรายงาน 

- รูปแบบรายงาน 

การติดตามผล 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษทำการ 
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การบริหารงานตรวจสอบ ลักษณะของงานตรวจสอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผล การยอมรับสภาพความ

เส่ียงของฝายบริหาร 

* การวางแผนการตรวจสอบ 

* การเสนอและขออนุมัติ 

   แผนการตรวจสอบ 

* การบริหารทรัพยากร 

* นโยบายและวิธกีาร 

  ปฏบิัติงาน 

* การประสานงานและการใช 

   ผลการปฏิบัติงานของผูอื่น 

* การรายงานตอหัวหนา 

  หนวยงานของรัฐและ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

* ผูใหบริการตรวจสอบจาก 

  ภายนอกและความ 

  รับผิดชอบของหนวยงาน 

  ของรัฐ 

* การกำกับดูแล 

* การบริหารความเส่ียง 

* การควบคุม 

* การกำหนดวัตถุประสงค 

* การกำหนดขอบเขตการ 

  ปฏบิัติงาน 

* การจัดสรรทรัพยากร 

* แนวทางการปฏิบัติ 

* การระบุขอมูล 

* การวิเคราะหและ    

   ประเมินผล 

* การจัดเก็บขอมูล 

* การกำกับดูแลการปฏิบัติ 

* หลักเกณฑในการรายงาน 

  ผลการตรวจสอบ 

* คุณภาพของรายงานผล 

  การตรวจสอบ 

* การระบุขอความการ 

  ปฏบิัติงานเปนไปตาม 

  หลักเกณฑมาตรฐานและ 

  จรรยาบรรณการ 

  ตรวจสอบภายใน 

* การเผยแพรผลการ 

  ตรวจสอบ 

* การใหความเห็นใน 

  ภาพรวม 

มาตรฐานดา้นการปฏิบตัิงาน
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บทสรุป 

 คูมือการตรวจสอบภายในนี้ มีเปาหมายสำคัญเพื่อใหผูตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน มีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑสรางความมั่นใจและมีคุณภาพ ชวยเพิ่มมูลคาแกองคกรผูบริหาร

สามารถใชเปนขอมูลในการบริหารงาน เพ่ือใหเกิดกระบวนการบริหารบานเมืองท่ีดี ผลของการดำเนินงานของ

องคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชทรัพยากร อยางประหยัด

และคุมคา กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซ่ึงผูตรวจสอบภายใน 

สามารถเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการตรวจสอบ 

เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบที่กำหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอยางเพียงพอที่จะ 

สนับสนุนขอตรวจพบใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอน การ

วางแผนการตรวจสอบ ชวยใหการวางแผนคลอบคลุมหนวยรับตรวจและกำหนดแผนปฏิบัติงานการสอบ การ

ใชความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตาง ๆ อยางดีและมีเทคนิคการนำเสนอ การรายงานผล การ

ปฏิบัติงาน เพ่ือแกไขปญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพ่ือเปน ขอมูลใหผูบริหารประกอบการตัดสินใจ

เพื่อทำการแกไขปรับปรุง ปจจัยสำคัญของความสำเร็จและประสิทธิผลของผูตรวจสอบภายในวัดจากการ

ยอมรับขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรูความสามารถการนำเทคนิคการตรวจสอบ

ประกอบกับทักษะของผูตรวจสอบภายใน การสรางมนุษยสัมพันธ การรวบรวมขอมูลหลักฐาน ขอเท็จจริง การ

นำเสนออยางถูกตอง เท่ียงธรรมเปนอิสระ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกองคกรไดอยางแทจริง 
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ภาคผนวก 

 

 

 
 

 

 

 



9 
 

ภาคผนวก 1 

หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาล/อบต.............  

แผนการตรวจสอบระยะยาว/แผนการตรวจสอบประจำป 

ปงบ .................................................... 

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

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 ๑.............................................................................................................................................................

 2........................................................................................................................................................... 

ขอบเขตของงานตรวจสอบ 

 ๑. ......................................................................................................................................................... 

 ๒............................................................................................................................................................. 

วิธีการตรวจสอบ  

 ๑........................................................................................................................................................... 

 ๒.............................................................................................................................................. 

ระยะเวลาการตรวจสอบ..................................................................................................................................... 

ช่ือผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ........................................................................................................................ 

งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ.......................................................................................................................  

 

 

                                                  ลงชื่อ................................................ผูจัดทำแผนตรวจสอบ 

                                                        (..............................................) 

                                                  ตำแหนง........................................... 

                                                 

                                                  ลงชื่อ................................................ผูเห็นชอบแผนตรวจสอบ 

                                                        (...............................................) 

                                                  ตำแหนง............................................ 

 

                                                  ลงชื่อ.................................................ผูอนมัุติแผนตรวจสอบ 

                                                         (..............................................) 

                                                  ตำแหนง............................................ 
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ภาคผนวก 2 

หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาล/อบต............... 

แผนการปฏิบัติงาน 

หนวยรับตรวจ ......................................................................................................................................... 

กิจกรรมท่ีตรวจสอบ ........................................................................................................................... 

ประเด็นการตรวจสอบ ............................................................................................................................ 

 1...................................................................................................................................................... 

 2...................................................................................................................................................... 

 3..................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 

 1..................................................................................................................................................... 

 2..................................................................................................................................................... 

 3..................................................................................................................................................... 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 1.....................................................................................................................................................  

 2..................................................................................................................................................... 

 3..................................................................................................................................................... 

 4...................................................................................................................................................... 

 5...................................................................................................................................................... 

ระยะเวลาท่ีเขาตรวจสอบ............................................................................................................................. 

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

 1........................................................ตำแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก 3 

หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาล/อบต. ....... 

กระดาษทำการตรวจสอบ 

หนวยรับตรวจ ..................................................................................................................................... 

เรื่อง  ..................................................................................................................................... 

ขอมูล  ..................................................................................................................................... 

โดยวิธี... .....................................................................................................................................  

เขาตรวจสอบระหวางวันท่ี .................................................................. 

 1……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 6……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 7……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 8……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 9……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 10…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สรุปผลการตรวจสอบ 

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

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

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

ผูรับการตรวจสอบดังนี้ 

 1.................................................... 

 2.................................................... 

 3.................................................... 

  

 

ลงชื่อ....................................................ผูตรวจสอบ/ผูสอบทาน 

        (................................................) 

วันท่ี....................................................... 
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ภาคผนวก 4 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ประจำป.................................................................. 

หนวยรับตรวจ ................................................................................................................................................... 

เรื่องท่ีตรวจ ....................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

๑. ......................................................................................................................................................................... 

๒. ......................................................................................................................................................................... 

๓. ......................................................................................................................................................................... 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

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

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

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

ระยะเวลา............................................................................................................................................................. 

วิธีการตรวจสอบ.................................................................................................................................................. 

 1............................................................................................................................................................. 

 2............................................................................................................................................................. 

 3……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

ผลการตรวจสอบ ดังนี้  

 ๑............................................................................................................................................................ 

 ๒............................................................................................................................................................. 

 ๓............................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะ

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

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

การติดตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งกอน  

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

ช่ือผูรับการตรวจสอบ 

 1....................................................... 

 2....................................................... 

 

 

                                                   ลงชื่อ......................................................... ผูตรวจสอบภายใน 

                                                          (......................................................) 

                                                    ตำแหนง................................................... 
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