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บทที่ ๑ 

 

 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหงาน

ตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการ 

บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร ฉะนั้น เพื่อใหเกิดประโยชน 

สูงสุดดังกลาว ผูตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรูใน หลักการ

และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  

 

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมใหความเชื่อมั่น และการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปน อิสระ ซึ่งจัดให

มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายใน จะชวยใหสวน

ราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุง ประสิทธิผลของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการการกับดูแลอยางเปนระบบ และเปนระเบียบ  
 

วัตถุประสงค  

หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหบริการตอฝายบริหารอยางเที่ยงธรรม 

และเปนอิสระ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุมคา             

ของการใชจายเงิน ปองกันทรัพยสิน รวมทั้งความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติ             

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน  

๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกตองและเชื่ อถือไดของขอมูลและตัว เลขตางๆ                     

ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน  

๒. ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ของหนวยงานให เปนไป

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  

๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของแผนงานและ โครงการ

ตางๆ ของสวนราชการตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงานที่กําหนด โดยมีผลผลิตและ ผลลัพธ

เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม  

๔. สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขต                    

การตรวจสอบที่กําหนดโดยคํานึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะ 

มาตรการการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม 

 

 
 

 

 



2 

 

ประเภทการตรวจสอบภายใน  

๑. การตรวจสอบทําดานการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตอง เชื่อถือ

ไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน การบัญชีและรายงาน    ทางการเงิน 

โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน

ตางๆ วามีเพียงพอที่จะมั่นใจ ไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงานทะเบียน และเอกสาร ตางๆ ถูกตอง                   

และสามารถสอบทานไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตางๆ ได 

 

 ๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการ      

ดําเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององคกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการที่ 

กําหนด การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไป ตาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมี ประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคประกอบดวย  

๒.๑  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหมั่ นใจว า                    

การใชทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชน

อยางคุมคา  

๒.๒ ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่ง

ทําใหผลที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร  

๒.๓  ความคุมคา  (Economy) คือ มีการใชจายอยางรอบคอบ ระมัดระวั ง                      

ไมสุรุยสุราย ฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาที่กําหนดไว โดย

ยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย  

๓.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management Auditing) เป นการตรวจสอบ                            

การบริหารงานดานตางๆ ขององคกรว ามี ระบบการบริหารจัดการเกี่ ยวกับการวางแผน การควบคุม                          

การประเมินผล เกี่ยวกับ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตางๆ                 

วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ

กํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเร่ืองความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม  และความโปรงใส  

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี                  

ที่เกี่ยวของที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกร การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบ

โดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของ การตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได  
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๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจน 

ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบการ 

เขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่ง 

ของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบ          

ทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมี 

ความรูในระบบสารสนเทศน้ี เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบประเภทนี้

อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมา ดําเนินการตรวจสอบเนื่องจากเปนงานเทคนิค

เฉพาะผูตรวจสอบภายในอาจมีความรูความชํานาญไมเพียงพอ และตองใชเวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู ซึ่งอาจ

ทําใหเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได วัตถุประสงคที่ สําคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ            

ก็เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความ ปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  

 

๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ 

มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่             

มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจสอบภายใน          

จะ ดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะ                

มาตรการในการปองกัน  

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ 

-  1000  วัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

-  1100  ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 

-  1200  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 

-  1300  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

 

มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 

-  2000  การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

-  2100  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

-  2200  การวางแผนการปฏิบัติงาน 

-  2300  การปฏิบัติงาน 

-  2400  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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กรมบัญชีกลาง ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบและใหการอบรมพัฒนาผูตรวจสอบภายในของ           

สวนราชการไดกําหนด “มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ             

สวนราชการ” ประกอบดวย มาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน ซึ่งตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดกําหนดให ผูตรวจสอบภายในทองถิ่น        

ถือปฏิบัติ สรุปดังตอไปนี้ 
 

 ๑. มาตรฐานดานคุณสมบัติ ประกอบดวย  

๑.๑  การกําหนดถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบของงานตรวจ         

งานบริการใหคําปรึกษา ตองกําหนดไวอยางเปนทางการใน “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน” เพื่อเปนกรอบ      

เปนแนวทางปฏิบัติงานที่สําคัญ  
 

๑.๒  การกําหนดถึงความเปนอิสระ ที่ปราศจากเงื่อนไขที่เปนอุปสรรค ตอความสามารถ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปราศจากการแทรกแซงใดๆ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ตองขึ้นตรงตอ

หัวหนาสวนราชการ และจะไมถูกจํากัดสิทธิในการเขาถึงขอมูล บุคคล ทรัพยสิน และทรัพยากร ตามอํานาจ 

หนาที่ความรับผิดชอบ ดานความเที่ยงธรรม คือ ทัศนะคติที่ปราศจากการลําเอียง และหลีกเลี่ยง ในเรื่องความ

ขัดแยงในผลประโยชนใดๆ  
 

๑.๓ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดวยความเชี่ยวชาญระมัดระวังรอบคอบ               

เยี่ ย งวิ ชาชี พ ผู ตรวจสอบภายใน ต องมี คว ามรู  ทั กษะ  และความสามารถอื่ นๆ  ตอ งสะสมความรู                     

ทักษะ ความสามารถอื่นที่ไดจากงานตรวจสอบ และตองพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพราะงานตรวจสอบ

จําเปนตองใชความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน ดานความระมัดระวังรอบคอบ ผูตรวจสอบ

ภายใน ตองปฏิบัติงานบริการดวยความระมัดระวังรอบคอบ ในความสําคัญกับผลกระทบที่มีนัยสําคัญ โอกาส        

ที่เกิด ความผิดพลาด ความผิดปกติ ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการ  กํากับดูแล การควบคุม  

และบริหารความเสี่ยง การไมปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอยางมีนัยสําคัญ    การใชเทคโนโลยี           

และเทคนิค ในการวิเคราะหขอมูลเปนเคร่ืองมือชวยในการปฏิบัติงาน 
  

๑.๔  การสรางหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ตองปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ใหครอบคลุม    

 

   ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

๒.๑  การบริหารงานตรวจสอบภายใน ตองสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ สามารถสราง

คุณคาเพิ่มใหกับองคกร  
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๒.๒  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุง

การปฏิบัติงานขององคกร  

๒.๓  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหคํานึงถึง  

     - วัตถุประสงคของงาน  

     - ความเสี่ยงที่สําคัญ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ  

     - ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ระบบการควบคุมภายใน  

     - โอกาสในการปรับปรุง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม 

ภายในใหดีขึ้น 

๒.๔  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรรวบรวม วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูล            

ให เพียงพอตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

๒.๕  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ควรรายงานผลการปฏิบัติงานใหทันกาล 

๒.๖  การติดตามผล ควรกําหนดระบบการติดตามผล วาไดมีการนํา ขอเสนอแนะใน

รายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ 

๒.๗  การยอมรับสภาพความเสี่ยง ควรนําเรื่องความเสี่ยง ที่อาจกอใหเกิดความ

เสียหายแก องคกรซึ่งยังไมไดรับการแกไขหารือกับผูบริหาร  
 

๓. จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน  

    วัตถุประสงค เพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหไดรับการ                 

ยกยองและ ยอมรับ  
 

 

แนวปฏิบัติ หลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหนาที่ที่ผูตรวจสอบภายใน  

       ๑. พึงปฏิบัติโดยใชสามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม  

   ๒. ควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณของขาราชการ และกฎหมาย หรือระเบียบอื่น ที่เกี่ยวของ  

  ๓. ดํารงไวซึ่งหลักปฏิบัติ ดังนี้  

            ๓.๑  ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) จะชวยใหเกิดความเชื่อถือและยอมรับ

จาก บุคคลทั่วไป 

           ๓.๒  ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ตองทําหนาที่ประเมินอยางเปนธรรมใน

ทุกๆ สถานการณและไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของบุคลอื่นเขามามีอิทธิพลเหนือการ 

ประเมิน นั้น  
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           ๓.๓  การปกปดความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะตองเคารพ

ตอคา และสิทธิแหงขอมูลที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบัติงานและไมเปดเผยขอมูล  

            ๓ .๔   คว ามสามารถ ในหน าที่  (Competency) นํ าคว ามรู  ทั กษะ              

และประสบการณไปใชในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการตรวจสอบภายในอยางเต็มที่ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

        -  หัวหนาสวนราชการไดทราบถึงการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคเพื่อใชเปนขอมูลในการ

พิจารณา ตัดสินใจหนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไป ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ               

มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่ งการ ใช เปนแนวทางในการแก ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตอ ง                              

ลดขอผิดพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                            

 

                                            



                                                    7 

  

บทที่ ๒ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 

 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบดวย 

ความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบดวย 

 ๑. การวางแผนการตรวจสอบ 

 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
 

การวางแผน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน 

    

 

 

 

 

การจัดทํารายงานและ           

ติดตามผล 
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การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การประเมินผล 

ระบบควบคุมภายใน 

การวางแผนการตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยง

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

กอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น 

งานตรวจสอบ 

การรายงานการปฏิบัติงาน 

การติดตามผล 

กระดาษ 

ทําการ 
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 1. การวางแผนตรวจสอบ การวางแผนไวลวงหนากอนลงมือปฏิบัติงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค             

หนวยรับตรวจ เวลา บุคลากร งบประมาณ ประกอบเนื้อหา ๓ เรื่อง  

               ๑. ประเภทของการวางแผนการตรวจสอบแบงเปนการวางแผนการตรวจสอบ              

(Audit Plan) และ การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  

                  -  แผนการตรวจสอบเปนแผนงานที่หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น

ลวงหนาเปนเสมือนเข็มทิศ ในการปฏิบัติงาน โดยแบงแยกเปนแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการ                 

ตรวจสอบประจําป        

               -  แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับ

มอบหมายงานตาม แผนการตรวจสอบ จัดทําไวลวงหนาเพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ  

            ๒. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ  

                   -  สํารวจขอมูลเบื้องตน ทําความเขาใจ คุนเคยและระบบงานของหนวยรับตรวจ  

                   -  ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ -ประเมินความเสี่ยง  

                   -  การวางแผนการตรวจสอบนําความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อดําเนินการ  

                   -  การวางแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายให

ครอบคลุมประเด็นการ ตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน  

              ๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน  

                 -  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบตอผูบริหารสูงสุดของสวน

ราชการเพื่ออนุมัติ ภายในเดือนกันยายนของทุกป ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด             

ถาพบขอขัดของควร ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  

            -  แผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวย

ตรวจสอบภายในให ความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป  
 

 

             2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวมรวมหลักฐาน                    

เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานวา เปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย                    

ที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบสาระสําคัญ ๓ ขั้นตอน ดังน้ี 
 

                          ๑. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ   หลังจากการทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําตารางการ

ปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงานแต ละงาน กําหนดวันและระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ           

โดยมีขั้นตอนดังน้ี  

                   ๑.๑  จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่ อกําหนดวัตถุประสงค  ขอบเขต             

และระยะเวลาในการ ตรวจสอบ  
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                   ๑.๒  แจงหนวยรับตรวจ เพื่อแจงแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค 

ขอบเขต และ ระยะเวลาในการตรวจสอบ 

                   ๑.๓  การเตรียมการเบื้องตน สอบทานรายงานตรวจสอบหนวยรับตรวจในการ

ตรวจสอบครั้งกอน ศึกษาแผนการดําเนินงาน และรายละเอียดขอมูลที่จําเปนในการตรวจสอบ จัดทํากระดาษ           

ทําการ 

              ๒. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ   เริ่มปฏิบัติงานดวยการประชุมเปดการตรวจสอบ

ระหวางทีมงานและหนวยรับตรวจ โดยแจง วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ คัดเลือกวิธีการตรวจสอบ

และเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม มีขั้นตอน ดังน้ี  

                  ๒.๑  รวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ  

                                   ๒.๒  เขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพื่อหาขอสรุปการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพ

เพียงใด    

                                   ๒.๓  ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผล

ของการควบคุม ภายใน  

                                  ๒.๔ ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว  

                                   ๒.๕ ตรวจสอบเชิงวิเคราะห หัวหนาตรวจสอบควรกํากับดูแลการปฏิบัติงาน          

ใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เวลาใหเปนไป ตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานใน

แผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแกไขใหเปนไปตาม สถานการณไดโดยสมเหตุสมผล และถามีความจําเปนตอง

เปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ตองไดรับการ อนุมัติจากหัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
  

-  ประชุมปดการตรวจสอบ เปนขั้นตอนสรุปผลสิ่งที่ตรวจสอบ ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็น

ที่ สงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอยุติ แจงกําหนดการออกรายงานของหนวยรับตรวจ  
  

                ๓. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ   หัวหนาทีมตรวจสอบควรสอบทานการ

ปฏิบัติงาน ใหเสร็จสมบูรณ ตรวจทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานและสรุปขอที่ตรวจพบ รางรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ประเมินการปฏิบัติงาน  

                      ๓.๑  การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ที่รวบรวม

ระหวางตรวจสอบ คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได ความเกี่ยวของ                   

และประโยชนที่จะนําไปใช 

                     ๓.๒   การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers) กระดาษทําการเปน

เอกสารที่ จัดทําขึ้น ระหวางการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการ

ตรวจสอบ ขอมูล จากการวิเคราะหและสรุปผลของการตรวจสอบ ประเภทของกระดาษทําการ กระดาษทําการ

จัดทําขึ้นเอง กระดาษทําการที่จัดทําโดยหนวยรับตรวจ เชน สําเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน  
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กระดาษทําการที่ ไดรับจากบุคคลภายนอก เชน หนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือรองเรียน ผูตรวจสอบภายในควร

สรุปผลการ ตรวจสอบ 

                      ๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอน

จัดทํารายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวม

ขอเท็จจริงและ หลักฐานตางๆ ที่ไดจากการตรวจสอบสรุปหาขอตรวจพบในดานดีและปญหาขอบกพรอง              

สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะมีความสําคัญควรคาแกการรายงาน มีหลักฐานชัดเจนเชื่อถือได    

จากการ วิเคราะหอยางเที่ยงธรรม องคประกอบขอตรวจพบประกอบดวย 

                      ๑.  สภาพที่ เกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ สอบทาน          

สอบถาม วิเคราะห 

                      ๒.   เกณฑการตรวจสอบ  ใ ชหลั กเกณฑจากขอกําหนดตามกฎหมาย             

มาตรฐาน แผนงาน 

                     ๓.  ผลกระทบ โอกาส ความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปญหานั้น 

สาเหตุ ขอมูล สาเหตุที่เกิดขึ้น  

                    ๔.  ขอเสนอแนะ เปนขอมูลที่ผูตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสรางสรรค 
 

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)    

เทคนิคการตรวจสอบ เปนวิ ธีการรวบรวมหลักฐานขอเท็จจริงตางๆ ในการปฏิบัติงาน               

ของ        ผูตรวจสอบ เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบโดยทั่วไป ดังน้ี  

                          ๑. การสุมตัวอยาง   เปนการเลือกขอมูลแตเพียงบางสวน ปจจุบันนิยมใชกัน ๔ วิธี คือ                       

                                    ๑.๑ วิธี Random Sampling เปนการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลทั้งหมด 

โดย ใหแต ละหนวยของขอมูลทั้งหมด โดยใหแตละหนวยของขอมูลมีโอกาสที่จะไดรับเลือกเทาเทียมกันและ

เปนไป อยางยุติธรรม เชน การจับสลาก เปนตน 

                                    ๑.๒ วิธี Systematic Sampling เปนการเลือกตัวอยางโดยการกําหนดระยะหรือ

ชวงตอนของ ตัวอยางที่จะเลือกดวยวิธีแบงไวเทาๆ กัน เชน เลือกตัวอยางใบสําคัญ ๑ ฉบับ จากใบสําคัญทุกๆ  

๑๕ ฉบับ เปนตน  

      ๑.๓ วิธีการแบงขอมูลออกเปนกลุม  

           -  Stratified Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีลักษณะแตกตางกัน 

โดยมีวิธีการ ดําเนินการเปน ๒ ขั้นตอน คือ แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยการรวบรวมขอมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว

ในกลุมเดียวกัน และสุมตัวอยางจากแตกลุมเหลานั้นอีกครั้งหน่ึงโดยวิธีการสุมตัวอยางอาจแตกตางกันไปในแตละ

กลุม เพื่อใหไดตัวอยางที่ดี มีความถูกตองและเชื่อถือได เชน ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑที่มีปริมาณมากและสถานที่

เก็บมีหลายแหง  
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-  Cluster Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกันโดยมี 

วิธีดําเนินการเปน ๒ ขั้นตอน คือ แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยกําหนดจํานวนเทากัน ซึ่งถือตําแหนงที่ตั้ง หรือการ

เก็บรวบรวมรายการการเปนเกณฑ ขึ้นอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลที่มีอยูทั้งหมด และการสุมเลือกกลุม

ตางๆ ที่แบงไวมาเปนตัวอยาง กลาวคือเลือกทั้งกลุมเปนตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยางนี้ ซึ่ง จะเปนจํานวนมาก

นอยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของขอมูล  

๑.๔ วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลที่ขึ้นอยูกับการ 

ตัดสินใจของผูตรวจสอบวาจะพิจารณาเลือกสุมตัวอยางใดบาง โดยตัวอยางที่สุมเลือกนั้นควรเปนสิ่งของที่มี 

คุณลักษณะพิเศษ ซึ่งเคลื่อนยายหรือหยิบฉวยไดและอาจกอใหเกิดการทุจริตไดดวย  
 

๒.  การตรวจนับ    เปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับวามีอยูครบถวน

ตามที่บันทึกไวหรือไม สภาพของ สิ่งของนั้นเปนอยางไร อยูในสภาพชํารุดเสียหายหรือไม มีการเก็บรักษาอยางไร 

โดยปกติการตรวจนับนี้จะ ใชการตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะ เปนตน 
 

๓.  การยืนยันยอด  เปนการขอใหบุคคลที่ไมใชผูรับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐาน

ตางๆ ใหการยืนยันเปนลาย ลักษณอักษรมายังผูตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอยางถูกตองจะถือเปน

หลักฐานที่เชื่อถือไดมาก ที่สุด เนื่องจากบุคคลดังกลาวไมจําเปนตองปดบังขอเท็จจริง เทคนิคนี้สวนใหญใชกับการ

ยืนยันยอดเงินฝาก ธนาคาร หรือสินทรัพยซึ่งอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น 
 

๔. การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ  เปนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ

ลงบัญชี เชน ใบแจงการเครดิตบัญชี คูมือฉบับ ฎีกา สําเนาใบเสร็จรับเงิน ใบนําฝากของหนวยงานยอย 

ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก ใบสําคัญรับเงิน สัญญาการยืมเงิน และใบโอน เปนตน  เอกสารเหลานี้พิสูจน

ความถูกตองของรายการที่ลงไวในสมุดบัญชีไดวีการตรวจนี้เรียกวา Vouching ทั้งนี้ ผูตรวจสอบควรตรวจสอบ

เอกสารโดยระมัดระวังวา 

 -  เปนเอกสารจริง ไมใชเอกสารปลอมหรือผานการแกไข 

 -  มีการบันทึกรายการโดยถูกตอง ครบถวน  

 -  มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
 

๕.  การคํานวณ   เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลข ซึ่งถือเปนหลักฐานที่เชื่อถือ

ไดมาก ผูตรวจสอบควรทําการ ทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อใหแนใจวายอดที่แสดงเปนยอดที่ถูกตอง  
 

๖.  การตรวจสอบการผานรายการ   เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

การผานรายการจากสมุดบัญชีรายการขั้นตนไปยัง สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกวา Posting  

ซึ่งเปนวิธีการตรวจที่สําคัญมากอีกวิธีหนึ่ง  
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 ๗.  การตรวจสอบัญชียอยและทะเบียน   เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและ

รายการในบัญชียอยและทะเบียนสัมพันธกับบัญชีคุมหรือไม เชน ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชียอยกับยอด

บัญชีแยกประเภททั่วไป เปนตน 
 

 ๘.  การตรวจหารายการผิดปกติ   เปนการตรวจรายการในสมุดบัญชีตางๆ             

หรือแหลงขอมูลอื่นๆ วามีรายการผิดปกติหรือไม ซึ่งอาจทํา ใหพบขอผิดพลาดที่สําคัญได ทั้งนี้ ตองอาศัยความรู 

ความชํานาญและประสบการณของผูตรวจสอบเปน สําคัญ  
 

๙.  การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล เปนการตรวจสอบรายการที่ เกี่ยวของ

สัมพันธกันเน่ืองจากขอมูลของรายการหนึ่งๆ อาจมี ความสัมพันธกับรายการอื่นๆ ได เชน บัญชีเงินงบประมาณ

เบิกจากคลังปปจจุบันสัมพันธกับบัญชีรายจาย ตามแผนงาน งานและโครงการปปจจุบัน รายการที่เกี่ยวของ

สัมพันธกันปรากฏอยูอยางถูกตองยอมแสดง ความถูกตองของบัญชีไดระดับหนึ่ง ฉะนั้น ผูตรวจสอบ                   

จึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธกันควบคูกัน  
 

๑๐.   การวิเคราะหเปรียบเทียบ   เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ             

และความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตางๆ วาเปนไปตามที่คาดหมายหรือเปนไปตามสมควรหรือไม อันจะชวยใหเห็น

วาตองใชวิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรือ อาจลดขอบเขตการตรวจสอบได  
 

การวิเคราะหเปรียบเทียบมีวิธีการ ดังน้ี  

     ๑. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับงวดปกอน  

     ๒. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับประมาณการ หากผลของการวิเคราะห

เปรียบเทียบ พบวา มีความแตกตางที่เปนสาระสําคัญตอการตรวจสอบ ผูตรวจสอบจะตองสอบถามเหตุผลจาก

หนวยรับ ตรวจและใชเทคนิคการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม  
 

๑๑.  การสอบถาม     เปนการสอบถามผูที่ เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอเท็จจริงตางๆ                 

การสอบถามอาจทําไดทั้งเปนลายลักษณ อักษรหรือดวยวาจา การสอบถามเปนลายลักษณอักษร อาจใช

แบบสอบถามและกําหนดคําถามเพื่อใหได คําตอบวา ใช หรือ ไมใช หรืออาจะเปนคําถามที่กระตุนใหผูตอบใช

ความคิดของตนเองก็ได ขึ้นอยูวาผู ตรวจสอบตองการคําตอบในลักษณะใด ทั้งนี้ คําถามที่ใชควรมีลักษณะ

ตอเน่ืองกัน  

๑๒.  การสังเกตการณ   เปนการสั งเกตใหเปนดวยตาในสิ่งที่ตองการทราบ                     

อยางระมัดระวัง โดยใชความรูความสามารถที่มีอยู รวมถึงการใชวิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ไดเห็น แลวบันทึก

เหตุการณตางๆ ไว  
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๑๓.  การตรวจทาน  เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยํา ความ

สมเหตุสมผล หรือความนาเชื่อถือของสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู เชน 

ขอเท็จจริงปรากฏวาไดจายเงินใหกับ เจาหนี้แลว ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลักฐานที่จะนํามาตรวจทาน คือ ตนขั้วเช็คที่

ระบุเลขที่ เช็ค วันที่  ชื่อเจาหนี้ รายการที่จาย จํานวนเงิน และการลงนามของผูถืออํานาจสั่งจายตลอดจน

ใบเสร็จรับเงินที่ไดรับจากเจาหน้ี ซึ่งควรมีรายละเอียดเชนเดียวกับตนขั้วเช็ค เปนตน  

๑๔.   การสืบสวน  เปนเทคนิคที่ผูตรวจจะใชในกรณีที่ไมสามารถคนพบขอเท็จจริง                

ซึ่งคาดวามีอยูหรือควรจะเปน ดังนั้น ผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน            

แตในบางกรณีผูตรวจสอบไม สามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนตางๆ ไดทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให

ความเห็นเพิ่มเติม  

๑๕. การประเมินผล   เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับผล

การปฏิบัติงานจริงวาเกิดผลตาง หรือไม ถาเกิดผลตาง ผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุม

หรือไมดีพอ หรือวาเนื่องจาก สาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุที่แทจริงแลว ผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวา            

เกิดจากสาเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู นอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไม หากมิใช ควรเสนอขอคิดเห็นเพื่อการ

ปรับปรุงแกไขตอไป  

-  ผูตรวจสอบตองใชวิจารณญาณตัดสินวาขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบ และผานการ

ประเมินผลมาแลวนั้นเพียงพอหรือไม  ควรเพิ่ม หรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใด เพื่อใหสามารถนํามาวิเคราะห  

ประเมินผลได  

-  ทั้งนี้ ผูตรวจสอบตองตัดสินใจวาขอมูลที่นํามาใชเพียงพอหรือไม ควรเพิ่มหรือลด

ปริมาณการ ตรวจสอบเพียงใด เพื่อนํามาใชวิเคราะหประเมินผลได ทั้งนี้ ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น             

จากการ เพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับ 
 

3.  การจัดทํารายงานและติดตามผล  

๑. การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค 

ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอื่นที่

ผูบริหารควรทราบ องคประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองคประกอบ ถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล 

สรางสรรค จูงใจ ลักษณะการรายงานเปนลายลักษณอักษรหรือการรายงานดวยวาจาเปนทางการมีรายงาน               

โดยการเขียนประกอบลักษณะของรายงานที่เปนลายลักษณอักษร  

๒.  การติดตามผล (Follow up) ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารสั่งการ

หรือไม ประการใด เพื่ อใหทราบขอที่ตรวจพบ ขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แนวทาง                           

การติดตามผล หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาที่ เหมาะสมในการ                    

ติดตามผล ตารางกําหนดเวลาที่ใชติดตามรายงานปกอนในปปจจุบัน ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ                     

การติดตามผลและเวลาใน การดําเนินงานของผูที่ เกี่ยวของ ตอการสั่งการ และแกไขปรับปรุงขอบกพรอง                    

อาจประเมินจากแผนงาน หรือวิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน 
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การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  
 

การรวบรวมหลักฐาน  

- หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึงเอกสาร ขอมูล หรือขอเท็จจริงตางๆ               

ที่ผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ในการรวบรวมขึ้นระหวางทางการตรวจสอบ                          

มีความถูกตองนาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบดวยคุณสมบัติ               

๔ ประการ คือ   

1.  ความเพียงพอ (Sufficiency)  

2.  ความเชื่อถือไดและจัดหามาได (Competency)  

3.  ความเกี่ยวของ (Relevancy)  

4.  ความมีประโยชน (Usefulness)  
 

การจัดทํารายงานและติดตามผล  

การจัดทํารายงาน  

- การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงคขอบเขต    

วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน  

-  สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ                

ที่ ผูบริหารควรทราบพรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ พิจารณาแกไข 

ปรับปรุงตอไป  

 

สรุปลักษณะของรายงานที่ด ี  

๑. ถูกตอง (Accuracy) รายงานการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ขอความทุกประโยค ตัวเลขทุกตัว

เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลั กฐานที่ นา เชื่ อถื อ และผู ตรวจสอบไดประเมิ นขอมูล เหลานั้ น                            

แลวการอางอิงทุกครั้งตองมีหลักฐานประกอบและสามารถใหคําอธิบายแลวพิสูจนขอเท็จจริงไดทุกเรื่อง 

 ๒. ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการของผู 

ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน โดยไมตองมีการ               

ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม  

๓. กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ขอความ คําพูดที่ฟุมเฟอย หรือสิ่งที่

ไมใชสาระสําคัญและสิ่งที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป  

๔. ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาที่เหมาะสม ทันตอการแกไข

สถานการณ ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด  
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๕. สรางสรรค (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและความ  

จริงใจของผูตรวจสอบ ผูรายงานควรชี้ ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนที่จะกลาวถึงขอบกพรองตางๆ                  

ที่ตองการใหปรับปรุง ทําใหผูอานคลอยตามคําแนะนําและขอเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะใหความรวมมือใน

การแกไขปรับปรุง 

๖.  จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอาน จับประเด็นไดตั้งแตตนจนจบ               

โดยการใชรูปแบบ ถอยคํา และศิลปะของภาษา ทําใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือ 

ขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในรายงานโดยชี้ใหเห็นปญหา ประโยชนรวมกันและประโยชนตอองคกร  
 

รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

- รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ และความตองการของฝายบริหาร 

รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใชกันโดยทั่วไป มีดังนี้  

๑.  การรายงานเปนลายลักษณะอักษร (Written Report) เปนวิธีการรายงานที่มีลักษณะ              

เปน ทางการ ใชรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายในจะตอง 

จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหาร 

 ๒.  การรายงานดวยวาจา (Oral Report) แยกเปน 

 -  การรายงานดวยวาจาที่ไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน 

เพื่อใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีที่ควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ เพราะ

หากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากขึ้น  

 -  การรายงานดวยวาจาที่เปนทางการ เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการ      

นําเสนอดวยวาจาประกอบรายงานแบบเปนทางการและรายงานที่เปนลายลักษณอักษรโดยทั่วไปประกอบดวย 

สาระสําคัญ ดังนี้  

๑.  บทคัดยอ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนาที่ของรายงาน                 

ที่จะนําเสนอผูบริหาร เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความครอบคลุม 

เนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีตอองคกร และขอเสนอแนะ

ในการแกไขปรับปรุง โดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ แตเปนขอมูลที่เพียงพอใหผูบริหารเขาใจและสั่งการได 

 

 ๒.  บทนํา (Introduction) คือสวนแรกของรายงานที่บอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายในได 

ตรวจสอบเรื่องอะไรในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไว หรือเปนการ ตรวจสอบ

กรณีพิเศษ  
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๓.  วัตถุประสงค (Purpose) แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพื่อใหผูอาน รายงาน

ติดตามประเด็นใหสะดวก และคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเมื่ออานรายงานจบ  

๔.  ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและประมาณของงานที่ไดทําการตรวจสอบมี                  

มากนอยเพียงใด มีขอจํากัดอะไรบางที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได หรือตองชะลอการ ตรวจสอบไว

กอนพรอมเหตุผลประกอบ  

๕.  สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ แสดงถึง

ขอเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข วิธีการดําเนินการแกไข รวมทั้งความเห็น ของผูรับการ

ตรวจ 

๖.  ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ                

ตอผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจ เพื่อสั่งการแกไขปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมีลักษณะสรางสรรคและ 

สามารถนาไปปฏิบัติได 

๗.  ความเห็น (Opinion) หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมี หลักฐาน

สนับสนุนเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น  

๘.  เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการ สรุปผล 

ดังนั้น รายงานควรเสนออยางกะทัดรัด ขอมูลที่จําเปนตองอางอิง แตเปนขอมูลยาว หรือมี รายละเอียดมาก              

ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย เอกสารประกอบไมควรมีมาก จนเกินไปจนทําใหรายงาน

ไมนาสนใจ  

๙. การติดตามผล (Follow Up) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ

ภายใน เปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพ และประสิทธิผลของ งานตรวจสอบวา

ผูรับการตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือไม ขอบกพรอง

ไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง   
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บทที่ ๓ 

แนวทางการตรวจสอบ 

 

1.  ดานการรับเงิน      

                    1.1  การรับเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

วิธีการตรวจสอบ 

   ๑.  รับเงินและนําสงเงินรายไดครบถวน 

๒.  ผูตรวจสอบไดตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บและลงลายมือชื่อหลั งสํ าเนา

ใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดทาย  

๓.  จัดทําใบนําสงเงินและใบสําคัญสรุปใบนําสงเงินพรอมผูรับเงินและผูสงเงินลงลายมือ

ชื่อ ครบถวน  

๔.  สมุดเงินสดรับ ทะเบียนรายรับ ใบนําสงเงินและใบสําคัญสรุปใบนําสงเงินครบถวน 

ถูกตอง  ตรงกัน  
 

1.2  การใชใบเสร็จรับเงิน  
 

วิธีการตรวจสอบ  

1.  มีสําเนาใบเสร็จรับเงินติดไวกับเลม 

๒.  การเขียนใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติม หากมีความจําเปนตองแกไขให 

ขีดฆาและใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆาไว  

๓.  มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และลงรายการครบถวน  

๔.  เมื่อสิ้นปงบประมาณไดปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินและจัดทํา  

รายงานการใชใบเสร็จรับเงินเสนอผานปลัดเทศบาลเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นทราบ  

๕.   ตรวจสอบจํานวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินมีจํานวน

ถูกตอง ตรงกัน 

 

2.  ดานการเบิกจาย 

  2.1  การจายเงิน 

  วิธีการตรวจสอบ 

 ๑.  การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณ

เพิ่มเติม หรือขอโอนแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  
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๒.   แผนการใชจายเงิน โดยใหวางแผนทุก ๓ เดือน (ไตรมาส) ตามแผนการใชจายเงิน      

ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดสงใหกองคลังกอนวันเริ่มตนของแตละไตรมาส  อยางนอย ๒๐ วัน  

๓.  การขอเบิกเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใดใหเบิกไดเฉพาะ

งบประมาณ นั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให อปท. โดยระบุวัตถุประสงค เวนแต 

-  เปนเงินงบประมาณรายจายที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมานั้นและ             

ไดรับอนุมัติใหกันเงิน ไวตอผูมีอํานาจตามระเบียบฯ แลว  

-  เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไดรับ

อนุมัติจาก ผูบริหารทองถิ่นใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป  

-  กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค

ซึ่งเบิกจายไม ทันภายในสิ้นปงบประมาณที่ผานมา และไดบันทึกบัญชีไวแลว 

๔.  จัดทําทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจายเงินและรายงานการจัดทําเช็ค  

๕.  หัวหนาหนวยงานผู เบิกเปนผูลงลายมือชื่อ เบิกเงินและใหวางฎีกาตามแบบ                      

ที่กําหนด  

๖.  หนาฎีกาเบิกจายเงินลงลายมือชื่อและเอกสารประกอบฎีกาถูกตองครบถวนและ

หลักฐาน การเบิกหากเปนภาพถายหรือสําเนาใหผูเบิกรับรองความถูกตองดวย  

๗.   การซื้อ เชาทรัพยสิน  หรือจางทําของ ใหวางฎีกาอยางชาไมเกิน ๕ วัน นับจากวัน

ตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงาน 

๘.  การจายเงินใหจายเปนเช็ค  

๙.   สมุ ดเ งิ นสดจ าย  ราย งานการจั ดทํา เ ช็ค  ตนขั้ ว เช็ ค  Bank Statement                     

ถูกตอง ตรงกัน  

๑0.  หลักฐานการจายเงินใบเสร็จรับเงินไดรับรองการจาย และใบสําคัญคูจายหัวหนา 

หนวยงานคลังรับรองความถูกตอง  

๑๑.  เงินที่เบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืนหนวยงานคลัง 

ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ไดรับเงินจากหนวยงานคลัง  

๑๒.   การจัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดทําเช็ค  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  

  ๒. แผนการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และของ หนวยงานผูเบิก 

๓.  ทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณ 

๔.  สมุดฎีกาเบิกจายเงิน  

๕.  ฎีกาเบิกจายเงิน  

๖. รายงานการจัดทําเช็ค  

๗.  สมุดเงินสดจาย ตนขั้วเช็ค และ Bank Statement  
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๒.2 การเขียนเช็คสั่งจาย 

    วิธีการตรวจสอบ  

             ๑. เช็คสั่งจากใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิไดขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” 

ออกและขีดครอมเช็ค 

                         ๒.  สั่งจายเช็คในนามหัวหนาหนวยงานคลัง กรณีวงเงินต่ํากวา ๒,๐๐๐ บาท หามออกเช็คสั่ง

จายเงินสด 

    ๓.  เช็คสั่งจายผูบริหารทองถิ่นและปลัด อปท. รวมลงนามดวยทุกครั้ง  

    เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

       ๑.  เช็ค/ตนขั้วเช็ค  

       ๒.  ฎีกาเบิกจายเงิน 

       ๓.  หนังสือแจงรายชื่อผูลงนามในการสั่งจายเช็คใหกับธนาคาร  

 

2.3  การยืมเงินงบประมาณ 

    วิธีการตรวจสอบ  

       ๑. มีงบประมาณเพื่อการนั้นแลว  

       ๒. สัญญายืมเงินตามแบบที่กําหนดและรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ    

คําสั่งที่ไดกําหนดไว และจะนําใบสําคัญคูจายที่ถูกตองรวมทั้งเงินเหลือจายสงคืน ถาไมสงตามกําหนด  ก็จะชดใช

เงินหรือยินยอมให อปท. หักเงินเพื่อชดใชเงินยืมนั้น  

      ๓.  ผูยืมไมมีเงินยืมคางและใหยืมไดเฉพาะผูมีหนาที่ตองปฏิบัติงานน้ันๆ หามยืมแทนกัน 

      ๔.  ตองไดรับการอนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาเงินยืม โดยผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติ                

                           ๕. บันทึกรายการยืม และรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนเงินยืมทุกครั้งโดยให ผูยืม-ผูสง     

ใชลง ชื่อในทะเบียนเงินยืมสําหรับรายการน้ันๆ 

     ๖.  สงใชใบสําคัญและเงินเหลือจาย (ถามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

     ๗.  ครบกําหนดสงใชเงินยืมไดติดตามผูยืม สงใชเงินยืม และหากผูยืมไมสงใช ผูบริหาร 

ทองถิ่นสั่งการใหผูยืมสงใชอยางชาไมเกิน ๓๐ วัน  

     ๘.  กรณีการสงใชเงินยืม และมีเงินสดเหลือจาย ไดมีการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูยืมไว    

เปนหลักฐาน  

     ๙. ผูยืมสงใบสําคัญคูจายหักลางเงินยืมแลว มีเหตุใหตองทักทวง ตองแจงใหผูยืมทราบโดย

ดวน และใหปฏิบัติตามคําทักทวงภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ไดรับคําทักทวง  
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

     ๑.  ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ  

     ๒.  สัญญาเงินยืม  

     ๓.  ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณ และเอกสารประกอบ  

 

2.4  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

    วิธีการตรวจสอบ 

    ๑. ไดรับอนุมัติใหไปราชการจากผูมีอํานาจอนุมัติ  

       -  ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่นและ 

ประธานสภา  

      -  ผูบริหารทองถิ่น เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา 

นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น รวมถึงลูกจาง พนักงานจาง                   

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

     -  ประธานสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทองถิ่น โดยตองมี

คํารับรองจากผูบริหารทองถิ่นวามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจาย 

    -  กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหผูบริหารทองถิ่น

หรือประธานสภาทองถิ่นเดินทางไปราชการประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหถือวาไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 

แลวโดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดอีก เพียงแตแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ  
    

   ๒. การตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

      - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามจํานวนเงินและเงื่อนไขที่กรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่นกําหนด โดยใหนับเวลาเดินทางตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยู หรือสถานที่ราชการปกติ                

จนกลับถึงสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แลวแตกรณี 

                          -  เวลาเดินทางไปราชการกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึง            

ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากกรณีที่ไมมีการพักแรม หากนับไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและ          

สวนที่ไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหน่ึงวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไปให 

ถือเปนครึ่งวัน 

-  การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติตองพักแรม

ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักใน

ลักษณะเหมาจายหรือลักษณะจายจริงก็ ได  แตถ า เปนการเดินทางไปราชการเปนหมู คณะตองเลือก                            

คาเชาที่พัก ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองที่ ที่คาครองชีพสูงหรือเปนแหลง

ทองเที่ยว ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
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-  การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดย 

ประหยัด ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว เพื่อประโยชนแกราชการใหใช

ยานพาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอ

เบิกเงินคาพาหนะนั้น 

-  การเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดที่มีเขตติดตอกับ 

กรุงเทพมหานคร หรือการเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานเขตกรุงเทพมหานคร ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่ จาย

จริงแตตองไมเกินเที่ยวละ ๖๐๐ บาท การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่นๆ ใหเบิกเทาที่จายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละ

ไมเกิน ๕๐๐ บาท  

-  การใชยานพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูบริหาร

ทองถิ่นจึง มีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได 

ตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท รถจักรยานยนตสวนบุคคล 

กิโลเมตรละ ๒ บาท ใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้น            

และตรงซึ่งสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใหใชระยะทาง 

ตามเสนทางของหนวยงานอื่นตัดผาน เชน เสนทางของเทศบาล ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงและ                     

ของหนวยงานอื่น ใหผูเดินทางเปนผูรองรับระยะทางในการเดินทาง 

 -  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหเปนตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

    ๑.  ชั้นธุรกิจ สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป  

    ๒.  ชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด  

         (ก) สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

         (ข) ผูดํารงตําแหนงต่ํากวาที่ระบุใน   (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน 

เพื่อประโยชนตอทางราชการ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  

    ๓. การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (๑) (๒) จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาใชจาย

ในการ เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได  
   

   ๓. การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก การเดินทางไปประจําตางสํานักงานไปรักษาการ       

ในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม เบิกคาใชจายได  

 ๔. การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของ ผูเดินทาง

ไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ  

 ๕. การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

 ๖. เจาหนาที่ทองถิ่นผูเดินทางไปราชการอาจเบิกเงินลวงหนาไดตามสมควร โดยยื่นบัญชี 

รายการประมาณคาใชจายในการเดินทาง  
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๗. การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผู เบิกตองยื่นรายงานการเดินทางพรอมดวยใบสําคัญคูจาย               

และเงินเหลือจาย (หากมี) ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัด และใหเบิกจากงบประมาณประจําปที่              

เดินทางไปราชการ 

๘. การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจง     

รายการของโรงแรม หรือที่พักที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่รับ            

เงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจํานวนเงินที่ไดรับเพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิก             

คาเชาที่พักก็ได  

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

๑.  หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ  

๒.  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

๓.  หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

 

2.5  การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  

    วิธีการตรวจสอบ  

   ๑. มีเอกสารประกอบการเบิกจายเงินอยางครบถวน เชน ใบเสร็จรับเงิน รูปภาพ หนังสือ              

ตอบรับจากหนวยงานที่จะเขาศึกษาดูงาน  

   ๒. ตารางกําหนดการฝกอบรมและการศึกษาดูงานตองสอดคลองกับหลักสูตรการอบรม  

   ๓. การอนุมัติใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม โดยผูมีอํานาจอนุมัติตองเปนผูปฏิบัติหนาที่ 

เกี่ยวของกับการฝกอบรมในครั้งน้ี  

   ๔.  มีงบประมาณเพียงพอเพื่อการน้ัน  

   ๕.  กรณีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ใหตรวจสอบแบบแสดง 

เจตจํานงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

   ๖ .  กรณีที่  อปท.จัดอบรม เอง คา ใช จาย ในการฝ กอบรมให เปน ไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น                   

พ.ศ. ๒๕๕๗  

   ๗.  การจัดหาวัสดุในการฝกอบรม การจางเหมายานพาหนะ ฯลฯ ใหปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ  

   ๘.  จัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอผูบริหารทองถิ่น ภายใน ๖๐ วัน 
 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

       ๑. ฎีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย 

           -  โครงการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน  

           -  ตารางกําหนดการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
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 -  หนังสือขอเขาดูงาน หนังสือตอบรับจากหนวยงานที่จะเขาศึกษาดูงาน 

           -  ใบเสร็จรับเงิน  

           -  รูปภาพในการฝกอบรม 

           -  หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 

     ๒. รายงานผลการเขารับการฝกอบรม  
 

2.6  การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

    วิธีการตรวจสอบ  

    ๑.  ฎีกาเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

    ๒.  มีคําสั่งอนุมัติใหปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติจากผูบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

    ๓.  มีงบประมาณเพื่อการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพียงพอ  

    ๔.  การเบิกจายเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดตามหนังสือสั่งการ  

    ๕.  การลงเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารและตามหลักฐานการเบิก 

จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  

    ๖.  มีการเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ ไมสามารถเบิกจายเงิน 

คาตอบแทนไดหรือไม เชน การอยูเวรรักษาการณ หรือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มจํานวนชั่วโมง  

    ๗.  มีการจัดทํ าราย งานผลการปฏิบั ติงานนอก เวลาราชการต อผู มี อํ านาจอนุมั ติ                    

ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  
    

         เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

    ๑. ฎีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

    ๒.  สมุดลงเวลาในการปฏิบัติงาน 

    ๓.  รายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
   

2.7  การเบิกจายเงินอุดหนุนแกหนวยงานอื่น  

      วิธีการตรวจสอบ  

    ๑.  การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก             

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายลากรใชจาย งบประมาณ

หมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   ๒.  การเบิกจายเงินอุดหนุนเปนภารกิจที่อยู ในอํานาจหนาที่ ของ อปท. ผู สนับสนุน                 

และ ประชาชนในเขตพนที่ไดรับประโยชน  
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   ๓.  มีการกําหนดโครงการที่จะใหการสนับสนุนไวในงบประมาณรายจายประจําป  

   ๔.  ฎีกาเบิกจายเงินอุดหนุน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ 

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๕.  กรณีการอุดหนุนเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นสวนราชการหรือหนวยงานอื่น            

ของรัฐ ดังน้ี 

      – โครงการดังกล า วไดรับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการอํ านวยการ                      

การกระจายอํานาจ ระดับจังหวัด ยกเวนภารกิจดานการศึกษาหรือดานสาธารณสุข 

          -  โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนในโครงการแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม และมีการแบงสวน 

งบประมาณของตนเอง และสวนที่จะขอรับการสนับสนุนอยางชัดเจน 

                          -  การสนับสนุน กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถใหการสนับสนุนเปนเงิน        

หรือ กอสรางอาคารได แตหากเปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถใหการสนับสนุนเปนเงินหรือ 

กอสรางได ทําไดเพียงการซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่น 

                       ๖.  ตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนใหองคกร ประชาชน องคกรการกุศล และองคกร           

ที่ จัดต้ังตามกฎหมาย  

                               -  การเบิกจายเงินอุดหนุน เปนการเบิกจายใหกับองคกรประชาชน องคกรการกุศลและ 

องคกรที่จัดตั้งกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม 

๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวน

ทองถิ่น  

                              -  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนขององคกรประชาชน (กลุม หรือชุมชน) โดยในโครงการ 

จะตองสามารถเสริมสรางความเขมแข็ง โดยมีลักษณะของการแกไขปญหาความยากจนและสงเสริมให ประชาชน

มีรายไดเพิ่มขึ้นและนําไปสูการพัฒนาขององคกรประชาชนในโอกาสตอไปดวยตนเอง โดยไมใชการ สนับสนุนใน

โครงการที่มีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน เชน การอุดหนุนเพื่อนําไปเปนทุนกูยืม หรือสมทบ กองทุนตางๆ              

หรือการซื้อเสื้อผา เครื่องแตงกาย หรือใหเปนเงินรางวัล เปนตน 

                  -  การจัดทําบันทึกขอตกลงผูแทนหนวยงาน ไมนอยกวา ๓ คน  

 -  หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน ไดออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินให อปท.  

       -  รายงานผลการดําเนินงานที่หนวยงาน  ที่ขอรับการอุดหนุนรายงานให อปท.               

ภายใน ๓๐ วัน นับแตโครงการแลวเสร็จ โดยตองตรวจสอบวาการใชจายเงินตามโครงการดังกลาวเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการ 

-  หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมรายงานผลการดําเนินการ ให อปท. พิจารณา                 

ไมตั้ง งบประมาณอุดหนุนในคร้ังตอไป 

-  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน หากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน            

ไมดําเนินการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ให อปท. เรียกเงินเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืน  
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

 ๑.  ฎีกาการเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย 

 ๒.  งบประมาณรายจายประจําป  

 ๓ .   ราย งานโครงการที่ ผ านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํ านวยการ                     

กระจายอํานาจ  

๔.  โครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๕.  บันทึกขอตกลง  

๖.  รายงานผลการดําเนินการ 
 

 2.8  การเบิกคาใชจายในการจัดงานตางๆ  

    วิธีการตรวจสอบ  

     ๑. โครงการของการจัดงานน้ันๆ โดยตองคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้  

        -  โครงการของการจัดงานน้ันๆ ตองตั้งอยูในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

        - อํานาจหนาที่ การจัดทําโครงการจัดงานตางๆ ตองอยูในอํานาจหนาที่หรือมีกฎหมายให

อํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําได 

        -  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการไวในโครงการจัดงาน 

โดย กิจกรรมที่จัดในงานนั้นๆ ควรเปนในลักษณะการสงเสริมและสนับสนุนที่ใหประโยชน บํารุง รักษาศิลปะ 

จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีแกทองถิ่น หรือการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใน ทองถิ่น 

อันเปนการจัดบริการสาธารณะเพื่ อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนตามที่กฎหมายกําหนด                  

เชน การจัดกิจกรรมในเชิงใหความรูอันเปนประโยชน หรือเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนเห็น ความสําคัญ

และรักษาไวซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น เปนตน 

        -  การดําเนินการตามโครงการจัดงานตางๆ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนไดรับ

เปนสําคัญ 

       -  โครงการจะตองระบุวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน ดังนั้น กิจกรรมที่ดําเนินการ 

ตามโครงการจัดงานนั้นจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หากไมดําเนินการกิจกรรม ดังกลาว

จะทําใหโครงการดังกลาวไมบรรลุวัตถุประสงค  

       -  หากโครงการมีการจัดการประกวดหรือแขงขัน มีการมอบรางวัล มูลคาของรางวัลตองมี 

สัดสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ  

      -  การเบิกจายเงินตามโครงการการจัดงานจะตองเบิกจายเทาที่จําเปน เหมาะสมและ

ประหยัด  
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      จําเปน     หมายถึง ตองเปนอยางนั้น ตองทํา ขาดไมได ดังนั้น กิจการที่องคกรปกครอง

สวน ทองถิ่นทําจึงตองเปนกิจการที่จําเปน ขาดไมได  

      ประหยัด  หมายถึง ยับยั้ง ระมัดระวัง ใชจายแตพอควรแกฐานะ  
 

      - คํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

                      ๒. การเบิกจายตามโครงการดังกลาวตามฎีกาเบิกจายเงิน โดยตองมีเอกสารประกอบการ 

เบิกจายอยางครบถวน  ในกรณีที่ตองมีการจัดหาพัสดุตามโครงการจัดงานตางๆ จะตองมีการจัดซื้อจัดจาง                

ตาม ระเบียบฯ โดยผู รับผิดชอบโครงการเสนอความตองการให เจาหนาที่พัสดุ เปนผูดําเนินการจัดหา                        

ไมใชการยืมเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

                      ๓.  ตามฎีกาเบิกจายเงินควรมีรูปภาพในการดําเนินการตามโครงการมาประกอบการเบิก 

จายเงินตามฎีกาเบิกจาย  

                           เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

                           ๑. ฎีกาจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

                           ๒.  โครงการจัดวาง 

      ๓.  งบประมาณรายจายประจําป  
 

2.9  การเบิกจายคาใชจายในการแขงขันกีฬา  

     วิธีการตรวจสอบ  

       ๑. การเบิกจายเงินในการแขงขันกีฬาตองเปนไปตามหลักเกณฑตามระเบียบฯ  

       ๒. การดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาจะตองมีประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 

แขงขันกีฬาดวย  

       ๓.  การจัดซื้ออุปกรณในการแขงขันกีฬา มีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ  

       ๔.  มีการจัดทําบัญชีควบคุมรายรับ-จายวัสดุ โดยแสดงรายการและจํานวนวัสดุที่ไดรับ                

มีหลักฐานใหผูรับลงลายมือชื่อรับไวในทะเบียน  
     

         เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

        ๑. ฎีกาเบิกจายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจาย  

        ๒.  โครงการจัดงานแขงขันกีฬา  

        ๓.  รายชื่อนักกีฬา  

        ๔.  กําหนดการแขงขันกีฬา  

        ๕.  ลายมือชื่อนักกีฬาที่รับเสื้อกีฬา  

        ๖.  รูปภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬา  
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3.  ดานเงินสะสม  

     3.1  เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม  

    วิธีการตรวจสอบ  

        ๑. ทุกสิ้นปงบประมาณ ไดปดบัญชีรายรับ รายจายแลว ใหกันยอดเงินสะสมประจําป              

ไวรอยละยี่สิบหาของทุกป เพื่อเปนทุนสํารองเงินสะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ ใหเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบหา                

ของทุกป  

        ๒.  กอนการใชจาย เงินสะสมตองตรวจสอบยอดเ งินสะสมคงเหลือใหถูกตอ ง                         

กอนการอนุมัติ  

        ๓.  ตรวจสอบการใชจายเงินสะสม เปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้  

             -  กรณีสภาทองถิ่นอนุมัติ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปน และไม

สามารถโอนเงิน งบประมาณรายจาย เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใช

จายเงินสะสม ได ซึ่งตองเปนกิจการดังตอไปนี้  

                 ๑. เปนกิจกรรมตามอํานาจหนาที่ ซึ่งเกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคม  

                 ๒.  กิจกรรมที่เปนการเพิ่มพูนรายได  

                 ๓. หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  

                 ๔.  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่

กฎหมายกําหนด  

                 ๕.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภทตาม ระเบียบแลว  

                 ๖.  เมื่อไดรับการอนุมัติใหจายจาดเงินสะสมแลว ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ

เบิกจายให เสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป  หากไมดําเนินการใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป  

                                - กรณีผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมได ดังตอไปนี้  

                ๑.  รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  

                ๒.  สิทธิประโยชนของพนักงาน ลูกจางและผูบริหาร ฯลฯ 

                ๓.  กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหจายขาดเงิน

สะสมไดตามความจําเปนในขณะนั้น โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น        

                ๔.  การจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมในสวน          

ที่เหลือมีไมเพียงพอตอการบริหาร ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด                 

ในกรณีที่ปใดองคกรปกครองสวนทองถิ่ น มียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละยี่สิบหาของทองถิ่ น                       

อาจนํายอดเงินสวนที่เกินไป ใชจายไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไขตามขอ ๓  
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

                     ๑. งบการเงิน ณ วันสิ้นปงบประมาณ  

                     ๒. งบประมาณรายจายประจําป  

                     ๓.  สมุดบัญชีแยกประเภท 

                     ๔.  งบทดลองประจําเดือน 
        

          3.2  การนําเงินสะสมทดรองจายและการยืมเงินสะสม  

                         วิธีการตรวจสอบ  

                         การนําเงินสะสมทดรองจายและการยืมเงินสะสม ไดกระทําในกรณี  ดังน้ี      

                                  - มีงบประมาณรายจายปะจําปแลว แตระยะ ๓ เดือนแรกมีรายไดไมเพียงพอ         

ใหนําเงินสะสมทดรอง จายไปกอนได 

                                  -  ไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงคแตยังไมไดรับเงินใหยืม

เงินสะสมทดรอง จายได และบันทึกบัญชีสงใชเงินยืม ยกเวนงบลงทุน  

                                 -  กิจการพาณิชยอาจขอยืม เงินสะสมทดรองจายไดโดยความเห็นชอบของ            

สภาทองถิ่นและสงใชเงินยืม สะสมเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

                                 -  ผูรับบํานาญยายภูมิลําเนา และประสงคจะโอนการรับเงินบํานาญไปที่ใหม             

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจยืมเงินสะสมทดรองจายได โดยอํานาจผูบริหารทองถิ่น และบันทึกบัญชี                      

สงใชเงินยืม       

                       เอกสารประกอบการตรวจสอบ  

                       ๑. งบประมาณรายจายประจําป  

                       ๒. สมุดบัญชีแยกประเภท  

                       ๓. งบทดลองประจําเดือน 

 

4.  ดานพัสด ุ 

  4.1  ดานการซื้อจาง 

                            -  ดวยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐               

ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และมีผลใชบังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐                                                     

                                     -  หลักการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ

ตอง กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐและตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้  

                          ๑.  คุมคา 

                          ๒.  โปรงใส  

                          ๓.  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                          ๔.  ตรวจสอบได  
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วิธีการจัดซื้อจัดจางตามมาตรา ๕๕   อาจกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี้  

       ๑. ประกาศเชิญชวนทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ  

       ๒.  วิธีคัดเลือก ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตาม เงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมี 

ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวา สามราย  

       ๓.  วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตาม เงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา

รวมทั้ง การจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

ความ ในมาตรา ๙๖ วรรคสอง  

    - มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

กอนเวนแต 

   ๑.  กรณีดังตอไปนี้ใหใชวิธีคัดเลือก  

        (ก)  ใช วิ ธีประกาศเชิญชวนทั่ ว ไปแลว  แต ไมมีผู ยื่นขอเสนอ หรือข อเสนอนั้ น                 

ไมได          รับการคัดเลือก  

        (ข)  พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตอง            

ผลิตจําหนาย กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ                 

หรือมีทักษะสูง และผูประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด  

        (ค)  มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเหตุการณที่ไมอาจคาดหมาย

ได ซึ่ง หากใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ 

        (ง)  เปนพัสดุที่ โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิค ที่จําเปนตอง               

ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  

        (จ)  เปนพัสดุที่จํ าเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดํา เนินการโดยผาน      

องคการระหวางประเทศ  

        (ฉ)  เปนพัสดุที่ตองใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของหนวยงาน

ของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 

        (ช)   เป นงานก อสร างซ อมพัสดุที่ จํ า เป นต องถอดตรวจ ให ทราบความชํา รุ ด                    

เสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา                   

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส  

       (ซ)  กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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๒.  การจัดซื้อจัดจางใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง  ไดดังน้ี  

       (ก)  ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่น

ขอเสนอ หรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคัดเลือก  

       (ข)  การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

       (ค)  การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการ ซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียง รายเดียว                 

หรือการจัดซื้อ จัดจางพัสดุจากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนาย หรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวย

กฎหมาย เพียงรายเดียวในประเทศไทย และไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได  

       (ง)  มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ             

หรือเกิดโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป         

หรือวิธีเลือกอาจกอใหเกิดความลาชา และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  

       (จ)  พัสดุที่จะทําใหการจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดทําการ   จัดซื้อจัดจาง

ไวกอนแลว และมีความจําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น 

โดยมูลคาของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม จะตองไมสูงกวาพัสดุ ที่ไดทําการ  จัดซื้อจัดจางไวกอนแลว  

      (ฉ)  เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือ

หนวยงาน ของตางประเทศ  

      (ช)  เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง  

      (ซ)  กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 

      -  รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง (๑) (ช) หรือ (๒) (ช) ใหเปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม 

หรือ สนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ช) เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แลว เมื่อหนวยงานของรัฐจะกระทรวงการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้นใหใชวิธี

เฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) กอน  

     -  ในกรณีหนวยงานของรัฐในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ         

จะทําการจัดซื้อ จัดจางโดยใชวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไมใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอนก็ได  

    -  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจางพัสดุตามวรรค

หนึ่ง เพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินการ 

 

4.2  การตรวจสอบพัสดุประจําป  

     -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  2553  และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 9  พ.ศ.  2553  (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  27  ตุลาคม  2553) 
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   วิธีการตรวจสอบ 

                       -  ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป

หรือไม  โดยตองแตงตั้งกอนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป 

     -  ตรวจสอบกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจําป ตองมิใชเจาหนาที่พัสดุ 

     -  ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ ของกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ตองตรวจสอบการรับ

จายพัสดุงวดตั้งแตวันที่  1  ตุลาคมปกอนจนถึงวันที่  30  กันยายนปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง

เหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดน้ัน โดยเริ่มตรวจสอบในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมวา การรับ – จายถูกตอง

หรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวตนตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม 

     -  หากมีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในการราชการตอไปให

ตรวจสอบวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้น คณะหนึ่งเพื่อหาสาเหตุการชํารุด หรือสูญหาย

หรือไม และหากเปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนา                

ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 

         -  ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป มีการรายงานใหผูแตงตั้งทราบภายใน 

30 วันทําการพรอมกับสงสําเนาใหกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จํานวน 1 ชุด 

 

5.  ดานการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วิธีการตรวจสอบ  

      - รถยนตสวนกลาง   ไดแก รถยนต หรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการสวนรวมของ

องคกร ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงรถที่ใชในการบริการประชาชนในหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน 

รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา รถขยะ และเครื่องจักรกล  

     -  รถประจําตําแหนง ไดแก รถยนตที่จัดใหแกผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหมีไดไมเกินตําแหนงละ ๑ คัน หากดํารงตําแหนงหลายตําแหนง ใหเลือกใชไดเพียงตําแหนง

เดียว และใหใชจนกวาจะพนจากตําแหนง  

                -  มีการจัดทําบัญชีแยกประเภทรถ รถประจําตําแหนง (แบบ ๑) และรถสวนกลาง/            

รถรับรอง    (แบบ ๒) 

               -  ตรวจสอบวาในแตละปงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสํารวจและ      

กําหนดเกณฑ การใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคน เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและ

ตรวจสอบ ของเจาหนาที่ตรวจสอบ  

              -  ตรวจสอบการขออนุญาตใชรถสวนกลางและรับรอง (แบบ ๓) การใชรถปกติใหใช               

ภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากจะใชนอกเขต ถาเปนรถยนตสวนกลาง ตองไดรับอนุญาตจาก          

ผูบริหารทองถิ่น สําหรับรถประจําตําแหนงใหอยู ในดุลพินิจ ของผูดํารงตําแหนงนั้น ตามความจําเปน                            

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง และรถรับรอง   (แบบ ๓) 
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              -  ตรวจสอบการจัดทําสมุดบันทึกการใชรถ   (แบบ ๔) ใหจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถ

สวนกลาง/ รถรับรองประจํารถแตละคัน โดยใหพนักงานขับรถลงรายการตามความจริง 

              -  กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง และรถรับรอง 

ผูรับผิดชอบตองรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ  (แบบ ๕)  

              -  ตรวจสอบการแสดงรายการซอมบํารุงรถ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา                     

สมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคัน   (แบบ ๖)  

             -  ตรวจสอบการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง ที่จะจายใหรถยนตแตละคันไว โดยรถยนต 

สวนกลาง และรถรับรอง ใหเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รถประจําตําแหนงใหผูใช           

รถเปนคนจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง  

           -  ตราเครื่องหมายประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีตราเครื่องหมายประจําและอักษร     

ชื่อเต็มขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาว และมองไมเห็นชัดเจน โดยใหมีขนาด 

กวางยาวไมนอยกวา ๑๘ ซม. และอักษรชื่อใหมีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ ซม. หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา                 

๗.๕ ซม. ติดไวของนอกรถสวนกลางทั้งสองขาง สําหรับรถจักรยายนตใหลดขนาดลงตามสวน  

            ตรวจสอบการเก็บรักษารถ 

            -  รถประจําตําแหนงอยูในความควบคุม และความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง  

            -  รถสวนกลาง/รถรับรอง  ใหเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณ อปท.  

            -  รถสวนกลาง ผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อื่น                    

เปนการชั่วคราวได ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีสถานทีปลอดภัยเพียงพอ หรือมีราชการเรงดวน 

            -  กรณีนํารถสวนกลางไปเก็บที่อื่น หากสูญหาย ผู เก็บรักษาตองรับผิดชอบชดใชใหแก                  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังอยางดีแลว และการสูญหายมิไดเกิด                 

จากความประมาท และใหรายงานตาม (แบบ ๕)  

 

6.  ดานการควบคุมภายใน  

            วิธีการตรวจสอบ  

            ๑. ตรวจสอบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงาน

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

           ๒.  ตรวจสอบวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงใหทุกสํ านัก/กอง          

จัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 

           ๓.  ตรวจสอบคําสั่งแบงงาน ทุกสํานัก/กอง มีคําสั่งแบงงานชัดเจน  

  4.  ประชุมพิจารณาความเสี่ยง เพื่อจัดทํารายงาน พรอมทั้งจัดใหมีรายงานการประชุม   

           5.  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ (ขอ 6)  ตามแบบรายงานผลการ

ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน คือ แบบ ปค.4  รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุม

ภายใน ปค.5   



 
                                             33 
               

 

 

 

                    ระดับสวนงานยอย (สํานัก/กอง)   

           1.  แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

                1.1  หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) 

     -  เปนแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของ

รัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือปรับโครงสรางใหม 

                1.2  รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  (แบบ วค.2) 

     -  เปนแบบรายงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐที่

ตั้งขึ้นใหม หรือปรับโครงสรางใหม เพื่อระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงที่สงผล

กระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง และหนวยงานที่รับผิดชอบ 
          

                  2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

              2.1  รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปค.4) 

         2.3  รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ  ปค.5) 
            

   ระดับองคกร   

              -  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                   1.  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ)          

(แบบ ปค.1)  

                   2.  การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน คือ แบบ ปค. 4   

                   3.  รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน และ ปค.5  

                   4.  รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผูตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปค.6)                 

 - ตรวจสอบวา  มีการวิ เคราะห  ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบไปดว ย                 

5 องคประกอบ 17  หลักการ ดังน้ี  
 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

  1.  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)   

            -  สภาพแวดลอมการควบคุมเปนปจจัยพื้นฐาน ในการดําเนินงานที่สงผลใหมีการนําการ

ควบคุมภายในมาปฏิบัติ ทั่วทั้งหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผูกํากับดูแลและฝายบริหารจะตองสรางบรรยากาศใหทุก

ระดับตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดําเนินงานที่คาดหวังของผูกํากับดูแลและฝาย

บริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดลอมการควบคุมดังกลาวเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลกระทบตอองคประกอบของการ

ควบคุมภายในอื่น ๆ 
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    สภาพแวดลอมการควบคุม ประกอบไปดวย 5 หลักการ ดังน้ี 

   1.   หนว ยงานของรั ฐแสดง ให เห็ นถึ งการยึดมั่ นในคุณคาของความซื่ อตรง               

และจริยธรรม 

   2.  ผูกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ แสดงใหเห็นถึงความอิสระจากฝายบริหารและมี

หนาที่กํากับดูแล ใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

   3.  หัวหนาหนวยงานของรัฐ จัดใหมี โครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา                    

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ ภายใตการกํากับ

ดูแลของผูกํากับดูแล 

   4.  หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา

บุคลากร ที่มีความรู ความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

   5 .   ห น ว ย ง านของ รั ฐ กํ า หนดใ ห บุ คลา กร มี ห น า ที่  แ ละ คว าม รับ ผิ ด ชอ บ                       

ตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
   

2.  การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 

        -  การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการทีดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนประจํา 

เพื่อระบุและวิเคราะหและวิเคราะหความเสี่ ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน                     

ของรัฐ รวมถึงกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝายบริหารควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
 

     การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 4 หลักการ ดังน้ี 

          1. หนวยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่

เกี่ยวของกับวัตถุประสงค 

        2.  หนวยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค การควบคุมภายใน

อยางครอบคลุม ทั้งหนวยงานของรัฐ และวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

                             3.  หนวยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความ

เสี่ยง ที่สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 

       4.  หนวยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอยาง                

มีนัยสําคัญ ตอระบบการควบคุมภายใน  
 

      3.  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

      -  กิจกรรมการควบคุมเปนการปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบาย และกระบวนการดําเนินงาน 

เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคกิจกรรมการควบคุมไดรับการนําไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหนวยงานของรัฐ ในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 
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             กิจกรรมการควบคุม  ประกอบดวย 3 หลักการ  ดังนี้ 

       1.  หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ

วัตถุประสงคใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

       2.  หนวยงานของรัฐระบุ และพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค 

       3.  หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวย

ผลสําเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง   
   

       4.  สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication) 

      -  สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับหนวยงานของรัฐที่จะชวยใหมีการดําเนินการตามการ

ควบคุมภายในที่กําหนด เพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นไดจากภายใน

และภายนอก และเปนชองทางเพื่อใหทราบถึงสารสนเทศที่สําคัญในการควบคุมการดําเนินงาน ของหนวยงานของ

รัฐ  การสื่อสารจะชวยใหบุคลากรในหนวยงาน มีความเขาใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญของการควบคุม

ภายในที่มีตอการบรรลุวัตถุประสงค 

     สารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวย 3 หลักการ  ดังนี้ 

       1.  หนวยงานของรัฐจัดทํา หรือจัดหาและใชสารสนเทศที่ เกี่ยงของ และมีคุณภาพ               

เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 

       2.  หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความ

รับผิดชอบ ที่มีตอการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่

กําหนด      

      3.  หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 

      5.  กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

      -  กิจกรรมการติดตามผลเปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน การประเมินผลเปน

รายครั้ง หรือเปนการประเมินทั้งสองวิธีรวมกัน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละ

องคประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ ใหรายงานตอฝายบริหาร และผูกํากับดูแล อยางทันเวลา 
       

      กิจกรรมการติดตามผล ประกอบดวย 2 หลักการ  ดังนี้ 

        1. หนวยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และ

หรือการประเมินผล เปนรายครั้งตามที่กําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบการ

ควบคุมภายใน 

        2.  หนวยงานของรัฐประเมินผล และสื่อสารขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุม

ภายในอยางทันเวลา ตอฝายบริหารและผูกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไข ไดอยางเหมาะสม 
 

 



                                                  36 

 

 

- ตรวจสอบการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ                 

เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดสงใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน  

 

บทสรุป  

- คูมือการตรวจสอบภายในนี้ มี เปาหมายสําคัญเพื่อใหผูตรวจสอบภายในหรือผูที่ ไดรับ

มอบหมาย ใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน มีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความมั่นใจและมีคุณภาพ ชวยเพิ่มมูลคาแกองคกร

ผูบริหารใช ขอมูลในการบริหารงาน เพื่อใหกอเกิดกระบวนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ผลของการดําเนินงาน

ของ องคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการใชทรัพยากรให 

เปนไปอยางประหยัดและคุมคา  

- กระบวนการตรวจสอบภายในประกอบดวยหลายขั้นตอน ซึ่งผูตรวจสอบภายในสามารถ

เลือกใช เทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปตาม 

วัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบที่กําหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอยางเพียงพอที่จะสนับสนุนขอตรวจ             

พบใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนการวางแผนการ 

ตรวจสอบ ชวยใหการวางแผนครอบคลุมหนวยรับตรวจและกําหนดแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ ตองใช ความรู

ความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ อยางดีและมีเทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน การ รวมงานเปน 

ทีมงานการตรวจสอบ เพื่อแกไขปญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อเปนขอมูลให ผูบริหารประกอบการ

ตัดสินใจ  เพื่อทําการแกไขปรับปรุง  
 

- ปจจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของผูตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับ 

ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู ความสามารถ การนําเทคนิคการตรวจสอบ ประกอบ

กับทักษะของผูตรวจสอบภายใน การสรางมนุษยสัมพันธ การรวบรวมขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริง การนําเสนอ

อยางถูกตอง เที่ยงธรรม เปนอิสระ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกรไดอยางแทจริง 
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  ภาคผนวก 
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ตัวอยาง 
 

แนวทางการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว 

และแผนการตรวจสอบประจําป 
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบระยะยาว 

ตั้งแตปงบประมาณ  2563-2565 

  วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1. เพื่อใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงาน ของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของสวนราชการ 

2.  เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั 

คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด 

3.  เพื่อใหทราบวาขอมูลดานการเงินการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และทันกาล 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไข การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  หนวยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น  23  แหง รวม .... กิจกรรม โดยแบงตรวจสบเปน 3 ป

ดังน้ี 

  -  ปงบประมาณ  2562 ตรวจสอบหนวยรับตรวจ    16  แหง   รวม 13  กิจกรรม 

  -  ปงบประมาณ  2563  ตรวจสอบหนวยรับตรวจ    16  แหง   รวม  6   กิจกรรม 

  -  ปงบประมาณ  2564  ตรวจสอบหนวยรับตรวจ    16  แหง   รวม  4.  กิจกรรม 

   

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบมีจํานวนทั้งสิ้น  3  คน ประกอบดวย 

  -  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน  1  คน    

  -  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ จํานวน  1  คน 

  -  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  จํานวน   1  คน 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระดับความเสี่ยง กิจกรรมที่ตรวจ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ/ 

จํานวนคน จํานวนวัน 

2562 2563 2564 

1. สํานักการคลัง  (1) เงินรายได 

(2)  ใบเสร็จรับเงิน 

(3)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(4)  การควบคุมพัสดุ 

(5)  งบการเงิน 

(6)  การใชและรักษารถยนต 

(7)  ควบคุมภายใน 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2. สํานักปลัดเทศบาล  (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

3.   สํานักการชาง  (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4. สํานักการชาง  (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

5. กองวิชาการและ

แผนงาน 

 (1)  แผนพัฒนา 4 ป 

(2)  ดานงบประมาณ 

(3)  การควบคุมพัสดุ 

(4)  การใชและรักษารถยนต 

(5)  ควบคุมภายใน 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. 

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

  

(1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระดับความเสี่ยง กิจกรรมที่ตรวจ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ/ 

จํานวนคน จํานวนวัน 

2562 2563 2564 

7. กองสวัสดิการสังคม  (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. สถานศึกษา ท.1  

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. สถานศึกษา ท.2  

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. สถานศึกษา ท.3  

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. สถานศึกษา ท.4  

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. สถานศึกษา ท.5  

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระดับความเสี่ยง กิจกรรมที่ตรวจ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ/ 

จํานวนคน จํานวนวัน 

2562 2563 2564 

14. 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โรเรียนอนุบาล

อุบลราชธานี 

 (1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด

มหาวนาราม 

 (1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด

ใตพระเจาใหญองค

ตื้อ 

 (1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ศู น ย บ ริ ก า ร

ส า ธ า ร ณ สุ ข  1 

เ ท ศ บ า ล น ค ร

อุบลราชธานี 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

 

  

 

 

 

18. ศู น ย บ ริ ก า ร

สาธารณสุข 2 หนอง

บัว 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

 

  

 

 

 

19. ศู น ย บ ริ ก า ร

ส า ธ า ร ณ สุ ข  3     

พโลชัย 

 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระดับความเสี่ยง กิจกรรมที่ตรวจ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ/ 

จํานวนคน จํานวนวัน 

2562 2563 2564 

20. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

ส า ธ า ร ณ สุ ข  4 

บานดู 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

 

  

 

 

 

21. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

ส า ธ า ร ณ สุ ข  5 

ดอนเจาปูทองแดง 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

 

  

 

 

 

22. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

ส า ธ า ร ณ สุ ข  6  

วัดปาแสนอุดม 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

 

  

 

 

 

23. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

ส า ธ า ร ณ สุ ข  7  

อยูวงษธรรม 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

 

  

 

 

 

24. สถานธนานุบาล 

1. 

 (1)  สอบทานการบันทึกบัญชี 

(2)  สอบทานตั๋วรับจํานําเทียบกับ

ทะเบียนคุม 

(3)  สุม รายการทรัพยสินกับ

ทะเบียนคุม 

    

25. สถานธนานุบาล 

2. 

 (1)  สอบทานการบันทึกบัญชี 

(2)  สอบทานตั๋วรับจํานําเทียบกับ

ทะเบียนคุม 

(3)  สุม รายการทรัพยสินกับ

ทะเบียนคุม 

 

    

  

42 

 

16 

 

31 รวมจํานวนคน วัน 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระดับความเสี่ยง กิจกรรมที่ตรวจ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ/ 

จํานวนคน จํานวนวัน 

2562 2563 2564 

 

1. 

 

สํานักการคลัง 

  

(1) เงินรายได 

(2)  ใบเสร็จรับเงิน 

(3)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(4)  การควบคุมพัสดุ 

(5)  งบการเงิน 

(6)  การใชและรักษารถยนต 

(7)  ควบคุมภายใน 

  

19 

19 

 

 

 

5 

 

 

 

19 

19 

 

 

5 

 

 

19 

 

19 

 

 

5 

 

2. สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

 

  

 

30 

 

30 

13 

 

30 

 

31 

 

3.   สํานักการชาง  (1)  ประเมินผลการใหบริการ

ภายใตระบบควบคมุภายใน 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

 31 

 

 

 

 

 

30 

 

13 

 

30 

 

 

13 

 

4. สํานักการศึกษา  (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

  

 

 

 

30 

 

 

30 

 

13 

30 

 

 

 

13 

5. กองวิชาการและ

แผนงาน 

 (1)  แผนพัฒนา 4 ป 

(2)  ดานงบประมาณ 

(3)  การควบคุมพัสดุ 

(4)  การใชและรักษารถยนต 

(5)  ควบคุมภายใน 

 19 

19 

 

5 

 

 

 

 

33 

10 

 

 

33 

 

10 

6. กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

 

  

 

 

 

5 

 

 

 

33 

 

10 

 

33 

 

 

 

10 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระดับความเสี่ยง กิจกรรมที่ตรวจ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ/ 

จํานวนคน จํานวนวัน 

2562 2563 2564 

7. กองสวัสดิการ

สังคม 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ 

(4)  ควบคุมภายใน 

 

 19 

19 

 

5 

 

 

30 

 

13 

30 

 

 

 

13 

8. สถานศึกษา ท.

1 

 

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

 3 

3 

 

3 

 

 

 

 

5 

9. สถานศึกษา ท.

2 

 

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

 3 

3 

3 

 

 

 

 

5 

10. สถานศึกษา ท.

3 

 

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

 3 

3 

 

3 

 

 

 

 

5 

11. สถานศึกษา ท.

4 

 

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

 3 

3 

3 

 

 

 

 

5 

12. สถานศึกษา ท.

5 

 

 

(1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

 

 3 

3 

 

3 

 

 

 

 

5 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระดับความเสี่ยง กิจกรรมที่ตรวจ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ/ 

จํานวนคน จํานวนวัน 

2562 2563 2564 

14. 

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

โรเรียนอนุบาล

อุบลราชธานี 

 (1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

 3 

3 

 

3 

 

 

 

 

5 

15. 

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดมหาวนา

ราม 

 (1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

5 

16. ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัด ใตพร ะ

เจาใหญองคต้ือ 

 (1)  งบการเงิน 

(2)  ฎีกาเบิกจายเงิน 

(3)  ควบคุมพัสดุ 

(4)  ควบคุมภายใน 

  

3 

3 

3 

 

 

 

 

5 

17. ศู น ย บ ริ ก า ร

สาธารณสุข 1 

เ ท ศ บ าล นค ร

อุบลราชธานี 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

3 

 

  

 

5 

 

 

18. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

สาธารณสุข 2 

หนองบัว 

  

(1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

 

3 

 

  

 

 

 

5 

 

 

19. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

สาธารณสุข 3     

พโลชัย 

 

  

(1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

 

3 

 

  

 

 

 

5 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระดับความเสี่ยง กิจกรรมที่ตรวจ ระดับความเสี่ยง 

ปงบประมาณ/ 

จํานวนคน จํานวนวัน 

2562 2563 2564 

20. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

สาธารณสุข 4 

บานดู 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

3 

  

 

 

5 

21. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

สาธารณสุข 5 

ด อ น เ จ า ปู

ทองแดง 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

3 

 

  

 

 

5 

 

22. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

สาธารณสุข 6  

วัดปาแสนอุดม 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

3 

  

 

 

5 

23. 

 

ศู น ย บ ริ ก า ร

สาธารณสุข 7  

อยูวงษธรรม 

 (1)  การควบคุมพัสดุ 

(2)  การใชและรักษารถยนต 

(3)  ควบคุมภายใน 

(4)  งบการเงิน 

  

 

 

3 

 

  

 

 

5 

 

24. สถานธนานุบาล 

1. 

 (1)  สอบทานการบันทึกบัญชี 

(2)  สอบทานตั๋วรับจํานํา

เทียบกบัทะเบยีนคุม 

(3)  สุม รายการทรัพยสินกับ

ทะเบียนคุม 

 5 

3 

 

1 

 5 

3 

 

1 

 

25. สถานธนานุบาล 

2. 

 (1)  สอบทานการบันทึกบัญชี 

(2)  สอบทานตั๋วรับจํานํา

เทียบกบัทะเบยีนคุม 

(3)  สุม รายการทรัพยสินกับ

ทะเบียนคุม 

 

 5 

3 

 

1 

 5 

3 

 

1 

  

154 

 

301 

 

373 
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หนวยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/วัน ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/วัน ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/

วัน 

 

1. กองวิชาการ 

 

1.  สอบทานเทศบัญญัติแผนพัฒนา 

2.  ดานงบประมาณ 

3.  ควบคุมพัสดุ 

4.  การใชและรักษารถยนต 

5.  ควบคุมภายใน 

 

     

  ต.ค.-พ.ย. 2561 

 

 

     2/43 

 

 

 

 

 

     ต.ค.-พ.ย. 2562 

 

 

 

 

2/43 

 

 

 

  ต.ค. 2563 

 

  พ.ย.  2563 

 

 

 

 

 

2/43 

 

2.  สํานักการชาง 

 

1.  ประเมินผลการใหบริการภายใต

ระบบควบคุมภายใน  

2.  การใชและรักษารถยนต 

3.  การควบคุมภายใน 

 

 

      ธันวาคม     2561 

 

 

 

 

 

2/19 

 

 

 

    ต.ค.  2562 

    พ.ย.  2562 

 

 

 

2/43 

 

  ต.ค. 2563 

 

 

  พ.ย.  2563 

 

 

  

2/43 
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หนวยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/วัน ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/วัน ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/

วัน 

 

3.  สํานักการคลัง 

 

 

1. เงินรายได 

2.  ใบเสร็จรับเงิน 

3.  ฎีกาเบิกจายเงิน 

4.  ควบคุมภายใน 

5.  งบการเงิน 

6.  การใชและรักษารถยนต 

7.  ควบคุมภายใน 

 

   

     มกราคม-กุมภาพันธ      

2562 

 

 

2/43 

     

     มกราคม-กุมภาพันธ  

2563 

  

   พ.ค.  2564 

   ม.ค. , มิ.ย.  2564 

 

 

 

 

  ก.พ.  2564 

 

 

4.  สถานศึกษา  

ท.1 – ท.5 , ศพด.

1,2,3 

 

1.  งบการเงิน 

2.  ฎีกาเบิกจายเงิน 

3.  ควบคุมพัสดุ 

4.  ควบคุมภายใน 

 

       มีนาคม-เมษายน                          

2562 

        

     

      2/43 

 

 

- 

  

    มีนาคม-เมษายน    

2564                          
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หนวยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/วัน ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/วัน ระยะเวลาที่ตรวจสอบ คน/

วัน 

 

6.  กองสวัสดิการ

สังคม 

 

1.  การควบคุมพัสดุ 

2.  การใชและรักษารถยนต 

3.  เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ 

4.  ควบคุมภายใน 

 

 

กรกฎาคม-สิงหาคม      

2562 

 

 

      2/43 

 

 

    ก.ค.  2563 

 

    ส.ค.  2563 

 

 

 

4/43 

 

 

    ก.ค.  2564 

 

   

    ส.ค.  2564 

 

 

 

4/43 
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สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจําป 2563 
 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

 

1.  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขทางดานการเงิน  การบัญชี      
และดานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

2.  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ คําสั่ ง           
มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กําหนด 

3.  เพื่ อให เกิดความมั่นใจว า  การดําเนินงานหรือการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด              
มีประสิทธิ ผล  และสิทธิภาพ  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดู แลทรัพย สิน  และผลประ โยชน                  
ของหนวยรับตรวจ  มิใหเกิดการสูญเสีย    การเสียหาย  รวมทั้ งการปองปรามมิ ใหเกิดการทุจริต              
และประพฤติมิชอบ 

4.  วิเคราะห  และประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน  และผลการดําเนินงานเพื่อใหหนวยรับตรวจ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค  และเปาหมายหรือสอดคลอง  กับหนวยงานที่กําหนดไว 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

1.  หนวยรับตรวจ 
ทุกสํานัก/กอง 

 

2.  เร่ืองท่ีตรวจสอบ 
1.  ใบเสร็จรับเงินคงเหลือประจําเดือนในรอบปงบประมาณ 2563 
2.  สรุปรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป 2563 
3.  การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.  การดําเนินงานดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) 
5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล และหนวยบริการสาธารณสุข

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติม 
6.  งบการเงิน สถานศึกษา , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
7.  เงินอุดหนุน  
8.  การจายขาดเงินสะสม  (ติดตามผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2562) 
9.  สถานธนานุบาล 2 
10.  ระบบสารสนเทศขององคปกครองสวนทองถิ่น 
11.  การควบคุมวัสดุ 
12.  งบทรัพยสิน 
13.  ลูกหนี้รายไดอื่น 
14.  การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 
 
 



                                                52 

 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ   

3.1  การสุมตัวอยาง 
 3.2  การตรวจนับ 
 3.3  การตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน 
 3.4  การจัดเก็บเอกสาร  หลักฐาน 
 3.5  สอบถามขั้นตอนการดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน 
  

4.  ระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ 
-  ขอมลูที่ใชในการปฏิบัติงานเปนขอมูล  ปงบประมาณ  2562-2563          

5.  ตารางแสดงขอมูลแผนดําเนินการตรวจสอบ  ประจําป  2563 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ.........) 

6.  ผูรับผิดชอบการดําเนินการตรวจสอบ 
นางอรอินทร   ไชยแสง  ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
นางสุนทรี ทินกรวงศ ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
นายสุรศักดิ์       โตอิ่ม  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 

 ลงชื่อ........................................ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
                                        (นางสุนทรี   ทินกรวงศ) 
                                 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 

ลงชื่อ........................................ผูตรวจสอบแผนการตรวจสอบ 
                                        (นางอรอินทร   ไชยแสง) 
                                  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 
          ลงชื่อ........................................ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

                                          (นายอัมพล  ทองพุ) 
         ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  ลงชื่อ........................................ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
                                 (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ) 
                                    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 



                                           53 
 

 

                รายละเอียดระยะเวลาในการตรวจสอบป 2563 
 

ระยะเวลา/หนวยรับตรวจ รายละเอียดการตรวจ ผูรับผิดชอบ 
 

เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 
2562 

 
 
 
 

เดือนธันวาคม 2562 – 
มกราคม 2563 

 
 
 

เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 
2563 

 
 
 
 
 

เดือนเมษายน 2563 
 
 
 
 

เดือนพฤษภาคม 2563 
 
 
 
 

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
2563 

 
 
 
 

เดือนสิงหาคม 2563 
 

 
1.  สรุปรายงานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในประจําป 2563 
2.  การใชและรักษารถยนต 
3.  ระบบสารสนเทศ 
4.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 
 

1 .   การดํ า เนินง านด ว ย ระบบคอมพิ ว เตอ ร         
(e-LAAS) 
2.  การควบคุมวัสดุ 
3.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 
 

1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุง
โรงพยาบาล และหนวยบริการสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2560  และที่
แกไขเพิ่มเติม 
2.  งบทรัพยสิน 
3.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 
 

1.  งบการเงิน สถานศึกษา , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2.  ลูกหนี้รายไดอื่น 
3.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 
 

1.  เงินอุดหนุน  
2.  ลูกหนี้รายไดอื่น 
3.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 
 

1. การจายขาดเงินสะสม  (ติดตามผลการ
ดําเนินงานของปงบประมาณ 2562) 
2.  การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่
ทองถิ่น 
3.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 
 

1.  สถานธนานุบาล 
2.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 

 
(1) นางอรอินทร  ไชยแสง 
(2) นางสุนทรี   ทินกรวงศ 
(3) นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม 
 
 
 

(1) นางอรอินทร  ไชยแสง 
(2) นางสุนทรี   ทินกรวงศ 
(3) นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม 
 

 
(1) นางอรอินทร  ไชยแสง 
(2) นางสุนทรี   ทินกรวงศ 
(3) นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม 
 
 
 
 

(1) นางอรอินทร  ไชยแสง 
(2) นางสุนทรี   ทินกรวงศ 
(3) นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม 
 
 

(1) นางอรอินทร  ไชยแสง 
(2) นางสุนทรี   ทินกรวงศ 
(3) นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม 
 
 

(1) นางอรอินทร  ไชยแสง 
(2) นางสุนทรี   ทินกรวงศ 
(3) นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม 
 
 
 

(1) นางอรอินทร  ไชยแสง 
(2) นางสุนทรี   ทินกรวงศ 
(3) นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม 
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ปฏิทินแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป  พ.ศ. 2563 

ประเด็นการตรวจสอบ 

 

หนวยรับตรวจ 

เดือน 

ต.ค.

61 

พ.ย.

61 

ธ.ค.

61 

ม.ค.

62 

ก.พ.

62 

มี.ค.

62 

เม.ย

62 

พ.ค.

62 

มิ.ย.

62 

ก.ค.

62 

ส.ค.

62 

ก.ย.

62 

1. ใบเสร็จรับเงินคงเหลือประจําเดือนในรอบปงบประมาณ 2563 

2.  การใชและรักษารถยนต 

3.  ระบบสารสนเทศ 

4.  การดําเนินงานดวยระบบคอมพิวเตอร  (e-LAAS) 

5.  การควบคุมวัสดุ 

6. ระเบียบกระรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล และหนวยบริการ

สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2560  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

7. งบทรัพยสิน 

8.  งบการเงิน สถานศึกษา , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

9.  ลูกหนี้รายไดอื่น 

10.  เงินอุดหนุน  

11.  ลูกหนี้รายไดอื่น 

 

12. การจายขาดเงินสะสม  (ติดตามผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2562) 

13.  การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น 

14. การดําเนินงาน  

15   สรุปรายงานผลการตรวจสอบป 2563 

16.  สรุปรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน    

 ป 2563 

17.  แผนการตรวจสอบประจําป,แผนการตรวจสอบระยะยาว 

สํานักการคลัง 

ทุกสํานัก/กอง 

ทุกสํานัก/กอง 

สํานักการคลัง 

สํานักการคลัง 

กองสาธารณสุข 

สํานักการคลัง 

 

สถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 

สํานักการคลัง 

สํานักการคลัง 

สํานักการคลัง 

(ติดตามผลการ

ดําเนินงานของ

ปงบประมาณ 2562) 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

สถานธนานุบาล 
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ตัวอยาง 
 

แนวทางการจัดทําแผนการตรวจสอบ 
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานการตรวจสอบ 

ปงบประมาณ  2560 

 

หนวยรับตรวจ   -  สํานักการคลัง 

เรื่องที่ตรวจสอบ   -  ใบเสร็จรับเงินคงเหลือ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ -  เพื่อใหทราบจํานวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือ ถูกตองตรงกันกับสมุดคุมใบเสร็จรับเงินคงเหลือ 

ขอบเขตการตรวจสอบ  -  ใบเสร็จรับเงินคงเหลือประจําเดือนตุลาคม  2558 ถึง กันยายน  2559 

 

ลําดับที่ วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ว.ด.ป. ที่ทําการ

ตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

ถูกตองตรงกัน ไมถูกตองตรงกัน 
1. 
 
 
 
 

2. 

ตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ทีละรายการ กับ 
ผลการตรวจสอบของแตละเดือน วาถูกตองตรงกันกับ
รายงานหรือไม 
เพื่อตรวจสอบ/สอบทาน/การเบิกจายใบเสร็จรับเงิน
คงเหลือแตละประเภท  มียอด รับ – จาย ถูกตอง
ตรงกันหรือไม  เพื่ อตรวจสอบการเก็บรักษาความ
ปลอดภัยของใบเสร็จรับเงิน 

นายสุรศักดิ์  โตอิ่ม     
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานการตรวจสอบ 

ปงบประมาณ  2560 

หนวยรับตรวจ   -  สํานักการคลัง 

เร่ืองที่ตรวจสอบ   -  การควบคุมดานวัสดุ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ -  เพื่อใหทราบถึงหนวยงานไดดําเนินการจัดทําบัญชีแสดงวัสดุ การรับ – จาย - คงเหลือ ตามประเภทหรือไม 

              -  เพื่อใหทราบวาแตละหนวยงานมีการกําหนดผูควบคุมรับผิดชอบวัสดุชัดเจนถูกตองหรือไม 

              -  เพื่อทราบวาแตละหนวยงานจัดทําหลักฐานการเบิกจายหรือไม 

ขอบเขตการตรวจสอบ  -  คําสั่งมอบหมายหนาที่ผูควบคุมวัสดุ 

          -  ทะเบยีนคุมวัสดุประจําป 

ลําดับ
ที่ 

วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

ว.ด.ป. ที่ทําการตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกตองตรงกัน ไมถูกตองตรงกัน 

1. 
 

 

-  ตรวจสอบสมุดคุมวัสดุกับปงบประมาณ 
วาจัดทําแตละปงบประมาณ เมื่ อขึ้ น
ปงบประมาณใหม ไดดําเนินการ ขึ้นแผน
ใหม หากมีวัสดุคงเหลือใหยกยอดคงเหลือ
ใหเปนยอดยกมา 
-  ตรวจสอบวา บัญชีวัสดุแตละบัญชี (แต
ละแผน) ไดใหควบคุมวัสดุ 1 รายการ 
หรือไม 
-  ตรวจสอบสมุดคุม วาดําเนินการแยก
ชนิดของวัสดุหรือไม 
-  เพื่ อทราบผู รับผิดชอบควบคุมวัสดุ 
ปฏิบัติตามคําสั่งมอบหมายหนาที่ หรือไม 

1. นางอรอินทร  ไชยแสง 
2. นางสุนทรี  ทินกรวงศ 
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานการตรวจสอบ 

ปงบประมาณ  2560 

หนวยรับตรวจ   -  สํานักการคลัง 

เร่ืองที่ตรวจสอบ   -  การดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ -  เพื่อใหทราบถึงขอมูลการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย  

      -  เพื่อเปรียบเทียบการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยปปจจุบันและปที่ผานมา 

      -  เพื่อใหทราบอัตราการจัดเก็บถูกตองครบถวนหรือไม 

      -  เพื่อทราบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินบันทึกเปนปจจุบันหรือไม 

      -  เพื่อทราบวาจํานวนเงินที่ทําการจัดเก็บถูกตองตรงกันกับทะเบียนผลประโยชนหรือไม 

ขอบเขตการตรวจสอบ  -  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปงบประมาณ ป 2559 

-  ทะเบยีนคุมลูกหนี้คาธรรมเนียมขยะมูลขยะมูลฝอย  ป 2559 

-  ทะเบยีนคุมลูกหนี้คาธรรมเนียมขยะมูลขยะมูลฝอย  ป 2559 

ลําดับ
ที่ 

วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ว.ด.ป. ที่ทําการ

ตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

ถูกตองตรงกัน ไมถูกตองตรงกัน 
 - ตรวจสอบ/สอบทาน การจัดเก็บ

คาธรรมเนียมขยะมูลฝอยจัดเก็บและงบ
เงินเพื่อนําสงถูกตองหรือไม 
-  ตรวจสอบ/สอบทาน ใบเสร็จรับเงิน
วา บันทึกรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน
ครบถวนถูกตองหรือไม 
-  ตรวจสอบ/สอบทาน ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินกับ 

1.  นางสุนทรี  ทินกรวงศ  
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ทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานการตรวจสอบ 

ปงบประมาณ  2560 

 

ลําดับ
ที่ 

วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ว.ด.ป. ที่ทําการ

ตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

ถูกตองตรงกัน ไมถูกตองตรงกัน 
 ใบเสร็จรับเงินถูกตองตรงกันหรือไม 

- ตรวจสอบ/สอบทาน  ขอมูลที่ทําการ
จัดเก็บ ถูกตองครบถวน ตรงกันกับ
ใบเสร็จรับเงินหรือไม 

1.  นางสุนทรี  ทินกรวงศ  
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานการตรวจสอบ 

ปงบประมาณ  2560 

หนวยรับตรวจ   -  สํานักการศึกษา 

เร่ืองที่ตรวจสอบ   -  ฎีกาเบิกจายโครงการของสํานักการศึกษา 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ -  เพื่อสอบการเบิกจายโครงการมีในแผนงบประมาณการเบิกจายหรือไม  

      -  เพื่อสอบทานทะเบียนคุมงบประมาณวาเปนปจจุบันหรือไม 

-  เพื่อสอบทานเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจายครบถวนถูกตองหรือไม 

      -  เพื่อทราบถึงการเบิกจายโครงการ ถูกตองตามระเบียบฯหรือไม 

ขอบเขตการตรวจสอบ  -  ฎีกาโครงการ ประจําปงบประมาณ  2559  

-  ทะเบยีนคุมงบประมาณ ปงบประมาณ 2559 แตละโครงการ 

 

ลําดับ
ที่ 

วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ว.ด.ป. ที่ทําการ

ตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

ถูกตองตรงกัน ไมถูกตองตรงกัน 
 - ตรวจสอบ/สอบทาน ฎีกาเบิกจาย ,

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ( โ ค ร ง ก า ร ) 
รายละเอียดหนาฎีกา ดําเนินการจัดทํา
ครบถูกตองตามระเบียบฯ กําหนด
หรือไม 
-  ตรวจสอบ/สอบทานวา โครงการที่
ทําการเบิกจายบรรจุในแผนปฏิบัติการ
หรือไม 
 

1.  นางสุนทรี  ทินกรวงศ     
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานการตรวจสอบ 

ปงบประมาณ  2560 

 

หนวยรับตรวจ   -  สํานักการคลัง 

เร่ืองที่ตรวจสอบ   -  ขอมลู ภาษีปาย ปงบประมาณ 2559 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ -  เพื่อตรวจสอบ ขอมูลภาษีปาย (ที่ทําการสุม จํานวน 50 ปาย) ที่ทําจัดเก็บตรงกับ ทะเบียนคุม  (ผท.5) หรือไม 

      -  เพื่อสอบทาน ขอมูลภาษีปาย จัดเก็บเปนปจจุบันหรือไม 

  เพื่อสอบทานขอมูลการ จัดเก็บภาษีปาย ถูกตองตรงกันกับ ระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือไม 

ขอบเขตการตรวจสอบ  -  ขอมูลภาษีปาย ผท. 5 ที่ทําการสุมตรวจ 

- ขอมูลในระบบคอมฯ  (Paper) จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 

ลําดับ
ที่ 

วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ว.ด.ป. ที่ทําการ

ตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

ถูกตองตรงกัน ไมถูกตองตรงกัน 
 - ตรวจสอบ/สอบทาน ขอมูลภาษี

ปาย (ผท.5) กับ ขอมูล การจัดเก็บ 
(คํารองการติดตั้งปาย) วาถูกตอง
ตรงกันหรือไม 
-  ขอมูลภาษีป า ย  ที่ทํ าการสุ ม
ตรวจสอบ ถูกตองตรงกันกับขอมูล
ในระบบอิเล็คทรอนิกสหรือไม 
 

1.  นางสุนทรี  ทินกรวงศ     
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานการตรวจสอบ 

ปงบประมาณ  2560 

 

หนวยรับตรวจ   -  ทุกสํานักกอง/โรงเรียนในสังกัด/โรงรับจํานํา 1,2 

เร่ืองที่ตรวจสอบ   -  การประเมินผลการใหบริการภายใตระบบการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ -  เพื่อใหทราบระบบการดําเนินงานแตละหนวยงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ใหบริการประชาชนไดจัดทําการประเมินการ

ใหบริการของหนวยงานตนเองหรือไม 

      -  เพื่อทราบประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ของการใหบริการน้ันเปนอยางไร 

      -  เพื่อเสนอแนะแนวทางและประโยชนการใหบริการภายใตระบบควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ  -  ขอมูลการใหบริการ ของหนวยงานที่ทําการประเมินการใหบริการ 

 

ลําดับ
ที่ 

วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ว.ด.ป. ที่ทําการ

ตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

ถูกตองตรงกัน ไมถูกตองตรงกัน 
 - ข อมู ลการ ให บ ริ กา ร  และ 

ข อ มู ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
ใหบริก ารมีความสัมพันธกั น
หรือไม 
 

1. นางอรอินทร  ไชยแสง 
2. นางสุนทรี  ทินกรวงศ 
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เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานการตรวจสอบ 

ปงบประมาณ  2560 

หนวยรับตรวจ   -  สํานักการคลัง 

เร่ืองที่ตรวจสอบ   -  ฎีกาการเบิกจาย ปงบประมาณ  2559 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ -  เพื่อทราบวาฎีกาที่ทําการเบิกจายเงิน (สุมตรวจ  100 รายการ) ถูกตองตรงกันกับทะเบียนสดจายหรือไม 

      -  เพื่อทราบวาฎีกาเบิกจายกับทะเบียนคุมทะเบียนการเบิกจาย (การด)เปนปจจุบันหรือไม  

ขอบเขตการตรวจสอบ  - ฎีกาที่ทําการเบิกจายเงิน (สุมตรวจ  100 รายการ) 

      - ทะเบียนคุมสดจาย 

      -  ทะเบยีนคุมเบิกจาย (การด) 

  

ลําดับที่ วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

ว.ด.ป. ที่ทําการ
ตรวจสอบ 

หมายเหตุ ถูกตอง
ตรงกัน 

ไมถูกตอง
ตรงกัน 

 - ฎีกาที่ทําการเบิกจาย เปรียบเทียบ
กับทะเบียนคุมสดจายว าถูกตอง
ตรงกันหรือไม 
-  ตรวจสอบขอมูลจากฎีกาที่ทําการ
สุมตรวจ เปรียบเทียบกับทะเบียนคุม
เบิกจาย(การด)ถูกตองตรงกันเปน
ปจจุบันหรือไม 
 

1. นางอรอินทร  ไชยแสง 
2. นางสุนทรี  ทินกรวงศ 
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เอกสารอางอิง 

 

-  นางสุชัญญา  ขันแข็ง   คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  :  เทศบาลตําบลซําสูง  จังหวัดขอนแกน 

-  หนวยตรวจสอบภายใน  คูปฏิบัติงานในหนาที่ตรวจสอบภายใน    :  เทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  หนวยตรวจสอบภายใน  คูปฏิบัติงานในหนาที่ตรวจสอบภายใน     :  สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

-  หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การตรวจสอบภายใน สําหรับหนวยงาน   

ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2562 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561 

-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคปกครองทองถิ่น พ.ศ.  2548  

-  หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงาน       

ของรัฐ  พ.ศ.  2561 

   

 

 

 

   

 

 


