คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตุลาคม 2561

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
บทสรุป
บทที่ ๑ บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
๔. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๕. ประเภทการตรวจสอบ
๖. กรอบความประพฤติและจริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
๑. การวางแผนตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล
บทที่ ๓ เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)
บทที่ ๔ การตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
บรรณานุกรม

ก
ข
ค
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๖
๗
๘
๑๖
๒๓
๒๗
๓๒

คํานํา
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สําคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้งานการตรวจสอบภายใน
ประสบความสําเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสําคัญ แก่องค์กร ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายใน ควรมีค วามเข้าใจถึ งภาพรวมเกี่ยวกั บการตรวจสอบภายใน
ความรู้ในองค์กร ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป
ในการจัดทําคู่มือการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้จัดทําได้รวบรวมเนื้อหา
สาระจากหนั งสื อ ตํ าราทางวิช าการ และเอกสารเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ ค วามรู ้เกี่ ย วกั บ
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนําหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบต่อไป

นายทศปริชัย เลาห์ทวี
ผู้จัดทํา/รวบรวม

บทสรุป
คู ่มื อ การตรวจสอบภายในนี้ มี เป้ า หมายสํ าคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในหรื อ ผู้ ที่ ได้รั บ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการบริหารงาน เพื่อให้ก่อเกิดกระบวนการบริหารบ้านเมืองที่ดี ผลการดําเนินงานของ
องค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ
ตรวจสอบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กําหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียง
พอที่จะสนับสนุนข้อตรวจพบ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ขั้นตอน การวางแผนการตรวจสอบ ช่วยให้การวางแผนคลอบคลุมหน่วยรับตรวจและกําหนดแผนปฏิบัติงาน
การสอบ การใช้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน การ
รายงานผล การปฏิ บัติงานทั้ งการรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์ อัก ษร เทคนิ คการนํ าเสนอ การเขียน
รายงานการร่วมงานเป็นทีมในการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อทําการแก้ไขปรับปรุง
ปัจจัยสําคั ญ ของความสํ าเร็จและประสิท ธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับ
ข้ อ เสนอแนะ ในรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งอาศั ย ความรู้ค วามสามารถ การนํ าเทคนิ ค การตรวจสอบ
ประกอบกับทักษะ ของผู้ตรวจสอบภายใน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง
การนําเสนออย่างถูกําต้องเที่ยงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรได้อย่างแท้จริง

บทที่ ๑
บทนํา
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ ห ลักประกันอย่างเที่ ยงธรรม และการให้
คําปรึก ษา อย่างมีอิสระ ซึ่งจัดให้ มีขึ้ นเพื่ อเพิ่ ม คุณ ค่าและปรับ ปรุงการปฏิ บั ติงานขององค์ กรให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายใน ช่วยให้องค์กรบรรลุดังเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และหลักประกัน
ของ องค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้ง
ใน ด้านการเงินการบัญชี และด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิผล ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
๑. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มกําหนดในระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง พ.ศ.
๒๕๐๕ โดยกําหนดให้ตรวจสอบด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ เปลี่ยนแปลงมา
กําหนด ในระเบียบการรับ – จ่าย และการเก็บรักษาและส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๒๐
จนถึ งระเบี ยบการเบิ กจ่ ายเงิน จากคลั ง การเก็บ รัก ษาเงิน และการนํ าเงิน ส่ งคลั ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๐๖
กํ า หนดให้ “การตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการให้ เป็ น ไปตามที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนด” และ
กระทรวงการคลังจึ งได้กําหนดระเบี ย บว่าด้ วยการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ โดยกํ าหนดให้ ก าร
ตรวจสอบภาย หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วย
ให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๒๐๑/๐๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ แจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีตําแหน่งอัตรากําลัง
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยเฉพาะ ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการเก็บ
รักษาและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงการคลังได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในอย่างมีระบบ
และได้มี ก ารปรั บ ปรุงแก้ไขในปี ๒๕๔๒ และในปี ๒๕๕๑ ถื อ ปฏิ บั ติ จ นถึ งปั จ จุ บั น โดยมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยู่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ จึง
มีมติเสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
สถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการป้องกันความเสี่ยง

โดยให้ มี ร ะบบการตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารนโยบาย กํากับดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
การตรวจสอบภายในจึ งมี ค วามจํ าเป็ น สํ าหรับ การบริ ห ารองค์ ก รในปั จจุ บั น โดยถื อ เป็ น
เครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงต้องมีความเข้าใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดย
การปฏิ บั ติงานเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ ย อมรับ ทั้ งจากหลัก การสากลและตามที่ กําหนดโดย
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมองค์กร
๒. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
ในการทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละดํ าเนิ น งานไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บั งคั บ ที่ เกี่ยวข้อ งอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพ ผลการ
ดําเนินงานจะอยู่ในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
๓. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
๑) การสอบทานความเชื่อถือได้ ทางด้านความถูกต้องสมบูรณ์ การสารสนเทศของข้อมูล
ทางด้านการเงินการบัญชี และการดําเนินงาน
๒) สอบทานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ าระบบที่ ใช้ เป็ น ไปตามนโยบาย แผน และวิ ธีก าร
ปฏิบัติงานที่ องค์กรกําหนด
๓) สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
๔) ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
๕) การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับว่าได้ผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนงานขององค์กร
๖) การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของ องค์กร
๔. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๑) มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
๑.๑) วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
๑.๒) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
๑.๓) ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ

๑.๔) การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
๒) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
๒.๑) การบริหารงานตรวจสอบภายใน
๒.๒) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
๒.๓) การวางแผนการปฏิบัติงาน
๒.๔) การปฏิบัติงาน
๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒.๖ การติดตามผล
๒.๗ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
๕. ประเภทของการตรวจสอบ
๑) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
เป็ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล รายงานทางการเงิ น และการ
ดําเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้ องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของระบบต่าง ๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่บันทึกและปรากฏในรายงาน ทะเบียน และ
เอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ รวมทั้งสามารถป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing)
เป็ น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ของส่ ว นราชการว่ า เป็ น ไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing)
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของ
แต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการ
ดําเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบั ติงานการตรวจสอบการบริหาร
(Performance Auditing)
เป็นการตรวจสอบที่เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้น
ว่ามีปริมาณแค่ไหน คุณภาพอย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อการนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิต
และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจาก
ตัวชี้วัดที่เหมาะสม
๕) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Auditing)
เป็นการตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าระบบงาน
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การ
ควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการ
บริหารงาน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
๗) การตรวจสอบกรณีพิเศษ (Special Auditing)
เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารหรือกรณีที่มีการทุจริตหรือ
การกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทําที่ส่อไปในทาง
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
๖. กรอบความประพฤติและจริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
หลักปฏิบัติ
๑. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
ความเป็นอิสระ
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ต้ อ งรายงานผลการตรวจสอบตรงต่ อ
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และยืนยันถึงความเป็นอิสระในกฎบัตรการตรวจสอบภายในปีละหนึ่งครั้ง
รวมทั้ งปฏิ บัติงานโดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ในเรื่องการกําหนดขอบเขต การปฏิบัติงาน และการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลําเอียง หรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และให้หลีกเลี่ยง
ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนทําให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือ
ความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
อิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจํากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตาม
ความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นมาตรฐานคุณสมบัติ และมาตรฐาน
การ ปฏิบัติงาน
๒. จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบ

ภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาน ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้
คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ
แนวปฏิบัติ
๑. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม
๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ความซื่อสัตย์ (Integrity)
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
และมีความรับผิดชอบ
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผย
ข้อมูลตามวิชาชีพที่กําหนด
(๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ไปเกี่ยวข้องในการกระทําใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความ
เสียหายต่อส่วนราชการ
(๔) ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ
๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะ
นําไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งการกระทําใด ๆ ที่จะทําให้เกิดอคติ ลําเอียง จน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับของใด ๆ ที่จะทําให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่
เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
(๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมด
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทําให้รายงานบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําผิดกฎหมาย
๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality)
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้รับจากการปฏิบัติงาน
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทําการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ

๓.๔ ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ
(๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หั วหน้ าส่ วนราชการได้ท ราบถึ งการปฏิ บั ติงาน ปั ญ หา อุ ป สรรคเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อมู ล ในการ
พิจารณา ตัดสินใจหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติ คณะรั ฐ มนตรี แ ละหนั งสื อ สั่ ง การ ใช้ เป็ น แนวทางในการแก้ไขปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ งลด
ข้อผิดพลาด

บทที่ 2
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
การวางแผนตรวจสอบ
การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น
การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบระยะยาว

- แผนการตรวจสอบประจําปี
การวางแผนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน

- การรวบรวมกระดาษทําการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและ
การติดตามผล

รายงานผลการปฏิบัติงาน
- การจัดทํารายงาน

- รูปแบบรายงาน
การติดตามผล

กระดาษ
ทําการ

กระบวนการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในสามารถปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล
๑. การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วย
วัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังที่กําหนด
การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วยเนื้อหาสาระสําคัญ ๓ เรือง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ
เรื่องที่ ๒ ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ
เรืองที่ ๓ การเสนอแผนการตรวจสอบ
เรื่องที่ ๑ ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ
ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบ่งเป็นการวางแผนตรวจสอบ ออกเป็น ๒ ประเภท
ดังนี้
๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
๑.๒ การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจภายในจัดทํา
ขึ้นโดยทําไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
สอบทานความก้ าวหน้ าของงานตรวจสอบเป็ น ระยะ เพื่ อให้งานตรวจสอบดําเนิน ไปอย่างราบรื่นทั นตาม
กําหนดเวลา
แผนการตรวจสอบเปรี ย บเสมื อ นเข็ ม ทิ ศ ชี้ ท างของการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เดินไปในแนวทางที่ได้กําหนดไว้ แผนการตรวจสอบจะกําหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และใช้
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น
๒ ระดับ ได้แก่

ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปี
ขึ้ น ไป โดยทั่ ว ไปมี ร ะยะเวลา ๓ – ๕ ปี และแผนต้ อ งกํ า หนดให้ ค รอบคลุ ม หน่ ว ยรั บ ตรวจที่ อ ยู่ ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ และประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
- หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ
- เรื่ อ งที่ จ ะตรวจสอบ หมายถึ ง เรื่ อ งหรื อ แผนงาน งาน/โครงการ ที่ จ ะ
ตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว
- ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจในแต่ละแห่งหรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ
- จํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนผู้ตรวจสอบและจํานวน
วันที่จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ
ข. แผนการตรวจสอบประจําปี เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา ๑ ปี
และต้องจัดทําให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทําเป็นแผนการตรวจสอบประจําปี
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ควรกําหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ให้ ชัดเจนว่าจะตรวจสอบเพื่อให้ ท ราบถึงเรื่องอะไรบ้ าง เพื่อจะได้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ เช่น เพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ประหยัด มีการบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกําหนด รวมทั้งการจัดทํารายงานทางการเงินไปไปอย่าง
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
(๒) ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ ควรกํ า หนดขอบเขตการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าจะดําเนินการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใดและเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง เมื่อไร
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบแต่ละเรื่อง และจํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบ
แต่ละเรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานควรกําหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว
(๓) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ รายชื่ อ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้
ตรวจสอบภายในทั้งหมด หากมีการแบ่งเป็นสายตรวจควรระบุรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในแยกตามสายตรวจ
ด้วย
(๔) งบประมาณที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบ งบประมาณที่ จะใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี ซึ่งจะได้จากงบประมาณที่ได้กําหนดไว้แล้วในแผนการตรวจสอบประจําปี แต่อาจ
ปรับเปลี่ยนได้หากขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปล

๑.๒ แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทําแผนการตรวจสอบตามข้อ ๑.๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะนั้น
แผนการปฏิบัติงาน จึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตรวจสอบ
ได้จัดทําขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และ
วิธีการตรวจสอบใด จึงจะทําให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
เรื่องที่ ๒ ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ ก ารวางแผนการตรวจสอบเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ ต รวจสอบภายในควร
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น
๒.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง
๒.๔ การวางแผนการตรวจสอบ
๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติงาน
๒.๑ การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น
การสํารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องทําการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งทําความคุ้นเคยกับหน่วยงาน
และระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นก่อน
จะดําเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรสํารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อนดําเนินการตรวจสอบในแต่ละ
ปีหรือในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาว่ามีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิ
การจัดแบ่ งส่วนราชการ นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิ บัติขององค์กร และทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน การให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผู้
ตรวจสอบภายในอาจใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่เคยมี
การตรวจสอบมาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษทําการและรายงานผลการปฏิบัติงา
ในครั้งก่อนประกอบด้วย
๒.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้
จัดให้มีขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว และสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบ

ภายในควรมี ค วามรู้เกี่ ยวกั บ การควบคุม ภายในตามแนวคิด ของ COSO ซึ่ งประกอบด้ วยองค์ป ระกอบ ๕
องค์ประกอบ คือ
- สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) หมายถึง สภาวการณ์
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุปัจจัย
เสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจรวมถึงการจัดลําดับความสําคัญว่าเหตุการณ์ใด
หรือเงื่อนไขอย่างใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบาย มาตรการ และ
วิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกําหนดหรือนํามาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจใน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
- สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหารซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก
การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
- การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
การติ ด ตาม หมายถึ ง การสอดส่ อ งดู แ ลกิ จ กรรมที่ อ ยู่ ร ะหว่างการดํ าเนิ น งาน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ว่ายัง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่
การประเมินผลระบบควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้นําไป
ปฏิบัติตามที่กําหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการควบคุมภายในแบ่งได้
หลายประเภท เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน ประเมิ น ผลตามกิ จกรรมการควบคุม เฉพาะด้ าน หรือ เฉพาะงานใดงานหนึ่ ง การประเมิ น ผลตาม
กิ จ กรรมการควบคุ ม โดยรวมขององค์ ก ร เป็ น ต้ น โดยปกติ ก ารประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน จะเลื อ ก
ประเมินผลในประเภทในประเภทหนึ่ง โดยกําหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจําเป็น
ทั้งนี้ ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในไม่ว่าจะดําเนินการในประเภทใดก็
ตาม จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
(๑) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือ
จะประเมินเฉพาะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง หรือจะประเมิน
เฉพาะองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง

(๒) การทําความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรทําความเข้าใจโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากระบบการควบคุมภายใน
(๓) การทําสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน
ในขั้นตอนนี้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร ยังคง
เหมือนหรือแตกต่างกับรูปแบบ โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของการควบคุมที่กําหนดไว้อย่างไร โดยอาจใช้
การสอบถามและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง
(๔) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่าระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่
(๕) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่าระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบให้
เหมาะสมต่ อไป รวมทั้ งช่วยในการกํ าหนดขอบเขต วิธีก าร ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา อัตรากําลัง
และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององค์กรโดยทั่วไปมักจะแบ่งลงตามหน่วยงานและ
กิ จ กรรม ดั งนั้ น การวางแผนการตรวจสอบภายในให้ ส ามารถครอบคลุ ม หน่ ว ยงานหรื อ กิ จ กรรม ที่ ค วร
ดําเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่
อันได้แก่ อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นต้องนําแนว
ทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือ
ความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลทําให้การทํางานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหากพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความสําคัญในระดับสูงก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปีแรก ๆ
ขั้ น ตอนในการประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผนการตรวจสอบ ผู้ ต รวจสอบภายใน
สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กร
ก็ได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบด้วย ๓
ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
(๑) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ ย งขึ้ น ภายในองค์ ก ร โดยผู้ ต รวจสอบภายในอาจพิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสํ า รวจเบื้ อ งต้ น จาก
สภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร และนํามาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกล
ยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านความรู้ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผน
และผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการ
ฐานข้อมูล เป็นต้น

หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้ นํ า แนวทางการประเมิ น ความเสี่ ย งของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบขององค์กร โดยได้
ดําเนินการใน ๓ ระดับคือ
(๑.๑) ระดับองค์กร เป็นการประเมินความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม ๗ ปัจจัย
ได้แก่ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
และอั ต รากํ าลั ง ด้ า นนโยบายบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การกํ า หนดอํ า นาจหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงาน ผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
(๑.๒) ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในองค์กร
จํ า นวน ๖ ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า นปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นบุ ค ลากร ด้ านการเงิน และงบประมาณ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
(๑.๓) ระดับกิจกรรม เป็นการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมภายในหน่วยงาน
จํานวน ๕ ปั จจัย ได้ แก่ คู่ มื อหรือแนวทางการปฏิ บัติงาน กระบวนการและวิธีปฏิ บัติงาน การปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยง
ภายในองค์กรว่าเป็ นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ ว ก็ให้ ทําการวิเคราะห์ว่าปั จจัยเสี่ยงนั้น มี
ผลกระทบอย่างไรต่อองค์ประกอบและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจกําหนดเกณฑ์
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบ ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับความเสี่ยงมากที่สุด ระดับความเสี่ยงมาก ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง ระดับความเสี่ยงน้อย และระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด และให้คะแนนกํากับไว้ด้วย เช่น ระดับความ
เสี่ยงมากที่สุด = ๕ คะแนน ระดับความเสี่ยงมาก = ๔ คะแนน ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๓ คะแนน ระดับ
ความเสี่ยงน้อย = ๒ คะแนน และระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด = ๑ คะแนน
ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปในภาพรวมของส่วน
ราชการว่าแต่ละหน่ วยงานหรือกิ จกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นําการประมวลผลการคํานวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยรวมตามแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการดําเนินการ ได้แก่ ระดับความเสี่ยงมากที่สุด (๔.๒๐ –
๕.๐๐) ระดับความเสี่ยงมาก (๓.๔๐ – ๔.๑๙) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (๒.๖๐ – ๓.๓๙) ระดับความเสี่ยง
น้อย (๑.๘๐ – ๒.๕๙) และระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด (๑.๐๐ – ๑.๗๙)
(๓) จัดลําดับความเสี่ยง นําค่าคะแนนเฉลี่ยมาเรียงตามค่าคะแนนมากไปหาน้อย และ
ค่าแปรผลจากค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว เป็นค่าความเสี่ยงมากที่สุด – ความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยจําแนกตาม
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม เพื่อกําหนดองค์กร หน่วยงานและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ที่ควรดําเนินการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจําปีต่อไป
๒.๔ การวางแผนการตรวจสอบ
จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะสามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาว (ตัวอย่างแผนการตรวจสอบระยะยาว
ภาคผนวก ๒) ในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด ดังนี้

(๑) นําลําดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๒.๓ มาพิจารณาจัด
ช่ ว งความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ได้ ห น่ ว ยงานหรื อ กิ จ กรรมใดที่ มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ มากที่ สุ ด ที่ ค วรวางแผนการ
ตรวจสอบในปีแรก ๆ และไล่เรียงความเสี่ยงตามลําดับที่คํานวณได้ในปีถัด ๆ ไป
(๒) พิจารณาความถี่ที่ควรเข้าทําการตรวจสอบ
(๓) คํานวณจํานวนคน/วัน ที่จะทําการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ
ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะ
เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทําให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
เมื่ อ ได้ กํ า หนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ ว ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งกํ า หนด
แผนการตรวจสอบประจําปี (ตัวอย่างแผนการตรวจสอบประจําปี ตามภาคผนวก ๓) โดยการนําข้อมูลจาก
แผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี ดังนี้
(๑) กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ในเรื่ อ งหรื อ กิ จ กรรมที่ ทํ า การตรวจสอบ เพื่ อ จะได้ ว าง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
(๒) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจํานวนคน/วัน
(๓) กําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
(๔) กํ า หนดงบประมาณที่ ใช้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ โดยระบุ ง บประมาณที่ จ ะใช้
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ฯลฯ
๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจําปี ในการวางแผนการปฏิบัติงานยัง
ต้องอาศัยข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสําคัญ
การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ
(๒) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
(๓) การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
(๔) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

(๑) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบควรทําการสํารวจข้อมูลเพิ่มเติม
เช่น ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ สัมภาษณ์ บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สํารวจได้ จัดทําแผนภาพ
(Flow chart) การปฏิบัติงาน เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทําการประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานก็ควรต้องประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อหาข้อมูล หลักฐานเพิ่มเติม ที่จะกําหนดประเด็น
ของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพื่อจะได้กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป
(๒) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในเรื่อง หรือกิจกรรมที่
ตรวจสอบไว้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้าง ใน
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบที่สําคัญ ๆ หรือที่ควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม
(๓) การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นการกําหนดเพื่อให้ทราบว่าจะตรวจสอบ
อะไร เป็นจํานวนมากน้อยเพียงใด ผู้ตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอัน
ที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรกําหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการทํางานต่าง ๆ
เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
(๔) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้
ตรวจสอบภายในต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไร
ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยในการรวบรวมหลักฐานใน
รายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทํารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุด (ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน ตามภาคผนวก ๓)
แผนการปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ การตรวจสอบในแต่ ล ะเรื่ อ งหรื อ กิ จ กรรม ควร
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
๑) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรกําหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่อง
ใด และ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง
๒) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเพื่อให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะ
ทราบประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
๓) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณ
งานที่จะทําการตรวจสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้

๔) แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่
ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึก
ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งกําหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม (รายละเอียด
เทคนิคการตรวจสอบปรากฏในบทที่ ๓) อันจะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
๕) ชื่ อ ผู้ ต รวจสอบภายในและระยะเวลาที่ ต รวจสอบ เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ใครเป็ น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด
๖) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการ
ตรวจสอบที่สําคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษทําการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอ้างอิงและการ
ค้นหากระดาษทําการ นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือ
สอบทานไว้ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน
เมื่อผู้ตรวจสอบได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานขั้นต่อไปของผู้
ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าทําการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กําหนดไว้ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน คือ กระดาษทําการที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ เพื่อ
บันทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงานผล
การปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป (รายละเอียดกระดาษทําการจะกล่าวถึงใน
ขั้นตอนของการรวบรวมกระดาษทําการ)
เรื่องที่ ๓ การเสนอและการอนุมัติแผน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ
แผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และ
ควบคุม ดูแลการปฏิ บัติงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนด ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจาณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่และเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งด้วย
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน
เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
เรื่องที่ ๒ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เรื่องที่ ๓ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
เรื่องที่ ๑ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําตารางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และทําความตกลงกับหน่วยรับ
ตรวจในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและระยะเวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบ การ
ดําเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้ที่
มีห น้ าที่ รับ ผิด ชอบงานหรือกิ จกรรมที่ จะถูก ตรวจสอบให้ ท ราบถึงวัตถุป ระสงค์ ขอบเขต กําหนดวัน และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
๑.๒ การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน
๑.๓ การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพื่อให้ทีมตรวจสอบได้รับ
ทราบถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบ
รายละเอียดการเดินทางและกระดาษทําการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
๑.๔ หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรกําหนดให้หนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นหัวหน้าทีมเพื่อทําหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
(๑) สร้างสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ บ ริห ารของหน่ ว ยรับ ตรวจ โดยจั ด ประชุ ม เปิ ด และปิ ด งาน
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ
(๒) จัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ กํากับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๕ การเตรียมการเบื้องต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด ผู้
ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) สอบทานงานตรวจสอบที่ทํ ามาแล้ ว เพื่ อกํ าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น
กระดาษทําการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษาแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ปัญหา
แผนงาน และวัตถุประสงค์โดยรวม
(๓) ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ

เรื่องที่ ๒ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีม
ตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หั วหน้าที มตรวจสอบจะเป็นผู้ดําเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควร
ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ การมอบหมายงานตรวจสอบ หั ว หน้ า ที ม ตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ ผู้
ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความชํานาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความ
ชํานาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย
๒.๒ วิธีป ฏิ บั ติ การตรวจสอบ ผู้ต รวจสอบภายในควรเลื อ กวิธีก ารตรวจและเทคนิ ค การ
ตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑) การรวบรวมข้อมูลและหลักบานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และไม่เป็นทางการด้วยวาจา
(๒) การเข้าสั งเกตการณ์ ป ฏิ บั ติงาน เพื่ อ หาข้อสรุป ของการปฏิ บั ติงานนั้น ๆ ว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด
(๓) การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์ ทั้งนี้
รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
(๔) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้
(๕) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น
ตัวเลข
๒.๓ การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
หั วหน้ าทีมตรวจสอบมีห น้าที่ กํากับ ดูแลการปฏิบั ติงานของผู้ร่วมที ม อย่ างละเอียด
สม่ํ าเสมอ เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่าการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบเป็ น ไปตามวิธีป ฏิ บั ติการตรวจสอบ และขอบเขตการ
ตรวจสอบที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่
กําหนดไว้
๒.๔ การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้
ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําแผนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทําไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษทําการ ซึ่งหัวหน้าทีม
ตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ
๒.๕ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ
หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง

๒.๖ การประชุมปิดงานตรวจสอบ
การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระทําเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ
ได้จัดทําสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดทําร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอํานาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม
เรื่องต่าง ๆ ที่นําเข้ามาเป็นวาระการประชุม ดังนี้
(๑) สรุปการตรวจสอบ
(๒) ทําความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย
(๓) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน
(๔) แจ้งกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๕) ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ
เรื่องที่ ๓ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบควร
สอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่
กําหนดไว้ นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักบานที่รวบรวมไว้จาก
การตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ การปฏิบัติงาน
เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย
๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน
หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างทําการตรวจสอบ
รวมถึง หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบใน
การพิ สู จ น์ ว่ าสิ่ งที่ ได้ ต รวจพบนั้ น มี ค วามถู ก ต้ อ งน่ าเชื่ อ ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด คุ ณ สมบั ติ ข องหลั ก ฐานการ
ตรวจสอบควรประกอบด้วยคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้และจัดหา
มาได้ (Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness)
ความเพี ยงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และ
จํานวนข้อมูลมีความเพียงพอที่จะทําให้สามารถยืนยันหรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ทําให้ทุกคน
สรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจํานวนเพียงพอหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าหลักฐานนั้นเป็น
หลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางอ้อม ในกรณี ที่เป็นหลักฐานทางตรงซึ่งได้แก่หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจน
แน่นอนทําให้ทุกคนหมดความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็นหลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่
หลักฐานแวดล้อมที่มาเสริมความมั่นใจและความน่าจะเป็น ดังนั้น หลักฐานทางอ้อมอาจจะต้องมีจํานวนมาก
หรือหลายประเภท
ความเชื่ อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึง ข้อมูล ที่ได้มาจากแหล่งที่
เชื่อถือได้และโดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น

- ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล
หลักฐานที่ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ
- ข้ อ มู ล หลั ก ฐานที่ ได้ ม าจากระบบควบคุ ม ภายในที่ ดี น่ า เชื่ อ ถื อ มากกว่ า ข้ อ มู ล
หลักฐาน ที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน
- การสังเกตการณ์ การคํานวณ และวิธีการอื่นได้โดยตัวผู้ตรวจสอบสอบเองน่าเชื่อถือ
มากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อื่น
- ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายสําเนาหรือร่าง
- ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเชื่อถือกว่า
ความเห็นของบุคคลธรรมดา
ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ความมีประโยชน์ของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ
ของผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการประสบความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนด เช่ น ความทั น เวลา
(Timeliness) ในการใช้ประโยชน์ และความมีสาระ (Materiality) ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ
๓.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers Preparation)
กระดาษทํ าการ (Working Papers) คื อ เอกสารที่ ผู้ ต รวจสอบภายใน จั ดทํ าขึ้ น ใน
ระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบตั้งแต่ การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิ บัติงาน
ตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการร่างรายงานผลการปฏิ บัติงาน จําเป็ นต้องจัดทํา
กระดาษทําการเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ผลที่ได้
จากการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ ในการสรุป ผลการตรวจสอบ และยังเป็ น หลักฐานการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อัน เป็ นการบ่ งชี้ถึง
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง รวมทั้งการอ้างอิงใน
การตรวจสอบครั้งต่อไป และการอ้างอิงกับบุคคลภายนอก
วัตถุประสงค์ของกระดาษทําการ
หลักเกณฑ์ในการจัดทํากระดาษทําการยังไม่มีการกําหนดให้เป็นรูปแบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ และยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรสําเร็จว่าต้องจัดทําในรูปแบบใดและอย่างไร ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องใช้ความรู้ความชํานาญและดุลยพินิจของตนว่าการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดทํากระดาษทําการ
อย่ างไร โดยยึด ถือ หลั ก ที่ ว่ากระดาษทํ าการนั้ น สามารถช่ วยให้ หั วหน้ าผู้ ต รวจสอบภายในใช้ ท บทวนการ
ปฏิ บั ติงานตรวจสอบที่ ดําเนิ น การไปแล้ วได้เป็ น อย่างดี และสามารถบอกได้ว่างานนั้ น ได้ทําตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด

ประเภทของกระดาษทําการ ประกอบด้วย
๑. กระดาษทําการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเอง เช่น กระดาษทําการที่ใช้บันทึก
แผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทําการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กระดาษทําการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษทําการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ
กระดาษทําการในการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๒. กระดาษทํ า การที่ จั ด โดยหน่ ว ยรั บ ตรวจ เช่ น สํ า เนาเอกสาร หรื อ สํ า เนา
รายละเอียดประกอบบัญชีหรืออื่น ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น
๓. กระดาษทําการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับแจ้งการ
ยืนยันยอด แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้สําเนาเอกสารหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทําโดยหน่วยรับ
ตรวจหรือได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษทําการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระดาษทําการประเภทนี้ เช่นเดียวกับกระดาษทําการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเอง (ตัวอย่าง
กระดาษทําการภาคผนวก ๕)
ลักษณะของกระดาษทําการที่ดีควรประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้
๑. ความถูกต้องและสมบูรณ์ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง
รวมทั้ง ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นจนแน่ใจว่าถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีกระดาษทําการตามขั้นตอนต่าง ๆ
และใช้อ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์
๒. ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบที่ใช้
และลําดับผลการตรวจสอบที่ได้ ถ้อยคําที่ใช้ควรเลือกใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่ายมีคําอธิบายความอย่างกะทัดรัดและ
ได้ใจความ
๓. ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน กระดาษทําการแต่ละแผ่นควร
จัดทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เขียนตามลําดับจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ด้วยลายมือและการลงนามที่
อ่านง่าย จัดเรียงกระดาษทําการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน การจัดทํากระดาษทําการควรทําในรูปแบบ
เดียวกัน
๔. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์ กระดาษทําการควรให้ข้อมูลที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดทําและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง ไม่
ควรมีรายละเอียดเกินความจําเป็น สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ และผลสรุปของ
การตรวจสอบ และต้องประหยัดเวลาในการจัดทําในระหว่างการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
โดยการสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการที่ได้จัดทํา ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาอย่างรอบคอบและ
สรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระสําคัญเท่านั้น
ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการอาจทําได้หลายรูปแบบ คือ
๑. การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ เป็นการสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ
เป็นส่วน ๆ โดยระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง สิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ

๒. การสรุปแบบสถิติ เป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้จากการ
ทดสอบรายการ การสรุปควรจัดทําเป็ นขั้น ๆ ลดหลั่นกั นในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูล ส่วนยอดจะมี
รายละเอียดประกอบน้อยลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ
๓. การสรุปผลการประชุม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในหน่วย
รั บ ตรวจ ผู้ ต รวจสอบภายในสรุ ป ผลการประชุ ม เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เห็ น ด้ ว ย และสิ่ ง ที่ ไม่ เห็ น ด้ ว ย พร้ อ มทั้ ง
ข้อเสนอแนะและระบุวันที่ เวลา ที่มีการประชุม
๔. การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ
๕. การสรุปข้อบกพร่อง เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการรายงานการสรุปผล
ต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ
การจัดเก็บกระดาทําการ
โดยปกติกระดาษทําการที่ทําขึ้นในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะจัดเก็บไว้ในแฟ้ม แยก
เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. แฟ้มปัจจุบัน (Current File) ใช้กับกระดาษทําการที่ทําขึ้นในงวดการตรวจสอบ
งวดนั้น หรือครั้งนั้นโดยเฉพาะ และจะไม่มีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป เช่น กระดาษทํา
การตรวจนับเงินสด ฯลฯ
๒. แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษทําการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งวดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน ฯลฯ
๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ
การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ หรือเป็น
เรื่ อ งที่ เห็ น ว่ า จํ า เป็ น ต้ อ งรายงานผลระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ โดยผู้ ต รวจสอบจะต้ อ งรวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดี
และปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่
ได้ระหว่างการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควรแก่การ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังนี้
๑. มีความสําคัญควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดีและด้าน
ข้อบกพร่อง ข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพื่อส่งเสริมขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงาน
อื่น ส่วนข้อตรวจพบด้านบกพร่อง ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาสําคัญ มีผลกระทบต่อผลสําเร็จของงาน
อย่างมีสาระสําคัญ
๒. มี ห ลั ก ฐานชั ด เจนและรั บ ฟั งได้ ผลสรุป ดั งกล่ าวอาจได้ ม าจากข้ อ เท็ จ จริงที่ มี
หลักฐานถูกต้องเชื่อถือได้ และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยการใช้ดุลยพินิจของผู้
ประกอบวิชาชีพ

ในการสรุ ป ผลการตรวจสอบผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งสรุ ป ข้ อ ตรวจพบให้ ค รบ
องค์ ป ระกอบ โดยต้ อ งชี้ ใ ห้ เห็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู้ ต รวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ น อย่ า งๆ
(Statement of Condition) สิ่งที่ตรวจพบต่างจากข้อกําหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit
Criteria) สิ่ ง ที่ ต รวจพบมี ผ ลอย่ า งไรบ้ า ง (Effect) ทํ า ไมจึ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ (Cause) และจะแก้ ไ ขได้ อ ย่ า งไร
องค์ประกอบของข้อตรวจพบประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่
๑. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจาก
การสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด
๒. เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดย
อาจกําหนดจากกฎมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่กําหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี
๓. ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิด
ปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จํานวนความเสียหาย จํานวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่ชัดเจนมี
สาระสําคัญ ๆ เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบ
การควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยงาน
กําหนด
๕. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอ
ขึ้น โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรทําในลักษณะสร้างสรรค์ และคํานึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัติ
๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล
๓.๑ การจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น
ความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องเอาใจใส่
เป็นพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ
ของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระสําคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ควร
กับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือ ข้อแนะนําเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ โดยสรุปลักษณะของรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้
ถู ก ต้ อ ง (Accuracy) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ ง ข้ อ ความทุ ก
ประโยค ตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูล
เหล่านั้นแล้ว การอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้คําอธิบายแล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ได้ทุกเรื่อง การรายงานสิ่งใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผู้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรง
ตามข้อเท็จจริง
ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของผู้
ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการ
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม
กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ คําพูดที่ฟุ่มเฟือย
หรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระสําคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป
ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระทําภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อ
การแก้ไขสถานการณ์ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ
ผู้บริหารต้องนําสิ่งที่เสนอในรายงานไปดําเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพื่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและ
ความจริงใจของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง
ๆ ที่ต้องการให้ปรับปรุง ทําให้ผู้อ่านคล้อยตามคําแนะนํา และข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดยปราศจาก
การเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา
จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
โดยใช้รูปแบบถ้อยคํา และศิลปะของภาษา ทําให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อแนะนําที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กรไม่ตําหนิ
โดยไม่มีข้อแนะนําในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหาไม่แก้ไข
รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
รูป แบบของรายงานผลการปฏิ บั ติ งานขึ้ น อยู่ กั บ ผลของการตรวจสอบ และความ
ต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้ (ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ๖)
๑. การรายงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (Written Report) เป็ น วิธีก ารรายงานที่ มี
ลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ
ต่อผู้บริหาร
๒. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น
๒.๑ การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระทํา
โดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันเหตุการณ์ จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่
ตรวจพบ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น
๒.๒ การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงาน
และมีการนําเสนอด้วยวาจาประกอบ

นอกจากนี้ การรายงานด้ ว ยวาจายั ง ใช้ ใ นกรณี เสนอรายงานผลความ
คื บ หน้ า หรือ ผลการตรวจสอบโครงการพิ เศษที่ ได้ รับ มอบหมายจากผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ขอความเห็ น เกี่ ย วกั บ
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรือ
อุปสรรค เช่น ผู้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ
รายงานแบบเป็นทางการและรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปประกอบด้วย
สาระสําคัญ ดังนี้
๑. บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของ
รายงานที่จะนําเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กร และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้บริหารเข้าใจ
และสั่งการได้
๒. บทนํา (Introduction) คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจสอบเรื่องอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไว้ หรือเป็น
การตรวจสอบกรณีพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่าน
รายงานติดตามประเด็นได้สะดวก และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ
๔. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทําการตรวจสอบ
มี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด มี ข้ อ จํ ากั บ อะไรบ้ างที่ ผู้ ตรวจสอบภายในไม่ ส ามารถตรวจสอบได้ หรือ ต้ อ งชะลอการ
ตรวจสอบไว้ก่อน พร้อมเหตุผลประกอบ
๕. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการดําเนินการแก้ไข รวมทั้งความเห็น
ของผู้รับการตรวจ
๖. ข้ อเสนอแนะ (Recommendation) เป็ น ข้อ เสนอแนะที่ ผู้ ตรวจสอบภายใน
เสนอแนะต่ อผู้บ ริห ารหรือหั วหน้ าหน่ วยรับ ตรวจ เพื่ อสั่งการแก้ไข ปรับ ปรุง ข้ อเสนอแนะควรมี ลั ก ษณะ
สร้างสรรค์และสามารถนําไปปฏิบัติได้
๗. ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มี
หลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น
๘. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียง
การสรุปผล ดังนั้น รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลใดที่จําเป็นต้องอ้างอิง แต่เป็นข้อมูลยาว หรือมี
รายละเอี ย ดมาก ควรแสดงเป็ น เอกสารประกอบแนบท้ ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ ค วรมี ม าก
จนเกินไปจนทําให้รายงานไม่น่าสนใจ
๓.๒ การติดตามผล (Follow UP)
การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่า
ผู้ รั บ การตรวจและผู้ บ ริ ห ารได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะในรายงานการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบหรื อ ไม่ และ

ข้อบกพร่อ งที่ พ บได้ รับ การแก้ ไขอย่ างเหมาะสมแล้ วหรือ ยัง เมื่ อผู้ ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใด
และหาสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงาน
ผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่า
ผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต
แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสม
ในการติดตามผล พร้อมทั้ งจัด งบประมาณของหน่ วยตรวจสอบภายในเพื่ อให้ การติดตามผลทํ าได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๒. ควรกําหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปี
ก่อนไว้ในแผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน การกําหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหน้า
หน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการติดตามผล
๓. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อให้มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสม
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่
๔. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และ
ข้อบกพร่องจากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้คําแนะนําเพื่อให้
สามารถดําเนินการต่อไปได้
๕. ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจใน
การแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และกําหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาด
และข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๖. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดําเนินงานของ
ฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงาน
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

บทที่ ๓
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบควร
นํามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน โดยการตรวจสอบเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละแผนการตรวจสอบที่ กํ าหนด ดั งนั้ น ผู้
ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่าย
ต่างกัน และให้ได้มาซึ่งหลักฐานความเชื่อถือไม่เท่ากันเมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้ แต่
ละเทคนิคการตรวจสอบก็มีข้อจํากัดในการนําไปใช้ ทําให้ในบางครั้งผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบ
หลายอย่างมาประกอบกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้
๑. การสุ่มตัวอย่าง
เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพื่อ
นํามาตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงว่าข้อมูล
ทั้งหมดมีโอกาสได้รับการเลือกเท่า ๆ กัน ผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่ ๔ วิธี คือ
๑.๑ วิธี Random Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างจํานวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด โดย
ให้แต่ละหน่วยของข้อมูลมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจัดสลาก เป็นต้น
๑.๒ วิธี Systematic Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการกําหนดระยะเวลาหรือ
ช่วงตอนของตัวอย่างที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้เท่า ๆ กัน เช่น เลือกตัวอย่างใบสําคัญ ๑ ฉบับ จากใบสําคัญทุก ๆ
๑๕ ฉบับ เป็นต้น ความห่างของระยะหรือช่วงตอนขึ้นอยู่กับจํานวนข้อมูลและจํานวนตัวอย่างที่ต้องการ
ข้อมูลที่นํามาเลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับ
ของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ผู้ตรวจสอบต้องระวังในการกําหนดระยะของตัวอย่างว่าต้องไม่เป็นผลให้
ข้อมูลทั้งหมดถูกเลือกหรือมิได้รับการเลือกเลยด้วย
๑.๓ วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม
๑.๓.๑ Stratified Sampling เป็ น การเลื อ กตั ว อย่ า งของข้ อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะ
แตกต่างกัน โดยมีวิธีดําเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
๑) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกัน
ไว้ในกลุ่มเดียวกัน
๒) สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ดี มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
วิธีนี้เหมาะสําหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณ ฑ์ ที่มีปริมาณมาก และ
สถานที่เก็บมีหลายแห่ง ซึ่งทําให้ข้อมูลมีโอกาสได้รับการสุ่มตรวจสอบเท่าเทียมกัน

๑.๓.๒ Cluster Sampling เป็ น การเลื อ กตั ว อย่ า งของข้ อ มู ล ที่ มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีวีดําเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
๑) แบ่ งข้ อ มู ล ออกเป็ น กลุ่ ม โดยกํ า หนดจํ า นวนเท่ า กั น ซึ่ งถื อ
ตําแหน่งที่ตั้งหรือการเก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์ สําหรับการกําหนดจํานวนกลุ่มและจํานวนรายการในแต่
ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด
๒) สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกทั้ง
กลุ่มมาเป็นตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่างนี้ ซึ่งจะเป็นจํานวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาด
ของข้อมูล
๑.๔ วิธี Selective หรือ Judgment Sampling เป็นการเลือกข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างที่สุ่มเลือกนั้นควรเป็นสิ่งของที่มี
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย
๒. การตรวจนับ
เป็นการพิสูจน์จํานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่
สภาพของสิ่งของนั้นเป็นอย่างไร อยู่ในสภาพชํารุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจ
นับนี้จะใช้การตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น
ข้อจํากัด
๑) สิ นทรัพ ย์ที่ ตรวจนั บ จะต้องมีรูป ร่าง หรือมี ห ลักฐานที่ ส ามารถแสดงสภาพของ
สินทรัพย์นั้น เช่น เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น
๒) การตรวจนับมิใช่เป็นเครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป
๓. การยืนยันยอด
เป็นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่าง ๆ ให้การยืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้มากที่สุด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่จําเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริง เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงิน
ฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น
ข้อจํากัด อาจไม่ได้รับความร่วมมือตอบยืนยันมาให้ผู้ตรวจสอบทราบ หรือมีข้อขัดข้อง
อื่น ๆ ที่ทําให้คําตอบที่ได้รับมีจํานวนน้อยเกินสมควร เช่น หนังสือยืนยันยอมไม่ถึงมือผู้รับ เป็นต้น ซึ่งทําให้
การตรวจสอบเรื่องนั้นไม่ได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอ
๔. การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ
เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งเอกสารเหล่านี้พิสูจน์ความ
ถู ก ต้ อ งของรายการที่ ล งไว้ ใ นสมุ ด บั ญ ชี ได้ วิ ธี ก ารตรวจนี้ เรี ย กว่ า “Vouching” ทั้ ง นี้ ผู้ ต รวจสอบควร
ตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวัง
- เป็นเอกสารจริง ไม่ใช้เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข
- มีการบันทึกรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน
- มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ

ข้อจํากัด
๑) เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจัดทําใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่
ระบบการควบคุมภายในไม่รัดกุมหรือขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒) การตรวจเอกสารบางครั้ง อาจไม่แสดงถึงสภาพที่ มีอยู่จริง เช่น การตรวจสอบ
ทะเบียนรถยนต์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่ามีตัวรถยนต์อยู่จริง เป็นต้น
๕. การคํานวณ
เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก ผู้ตรวจสอบ
ควรทําการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่ถูกต้อง กรณี ที่มีการบวกเลขโดยมี
กระดาษบวกเลขด้วยเครื่องคิดไว้ ผู้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผู้รู้จักใช้เครื่องบวกเลขอาจใช้
เทคนิคพลิกแพลง ทําให้ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริง
ข้อจํากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่
นํามาคํานวณ
๖. การตรวจสอบการผ่านรายการ
เป็ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและครบถ้ วนของการผ่ านรายการจากสมุ ด บั น ทึ ก
รายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่สําคัญ
มากอีกวิธีหนึ่ง
ข้อจํากัด เช่นเดียวกับการคํานวณ คือ เป็นการพิ สูจน์ความถูกต้องของการคัดลอก
ข้อมูลจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย แต่ไม่ได้พิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการ
แต่อย่างใด เช่น ไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็นต้น
๗. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน
เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชี
คุมหรือไม่
ข้อจํากัด พิสูจน์ได้เพียงพอความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับ
บัญชีคุม แต่ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวิธีอื่น ๆ ด้วย เช่น เทคนิคการตรวจสอบ
การผ่านรายการ เทคนิคการคํานวณ เป็นต้น
๘. การตรวจหารายการผิดปกติ
เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ว่ามีรายการผิดปกติ
หรือไม่ ซึ่งอาจทําให้พบข้อผิดพลาดที่สําคัญได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ของผู้
ตรวจสอบเป็นสําคัญ
ข้อจํากัด รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจําเป็นที่จะต้อง
หาหลักฐานด้วยเทคนิคอื่นประกอบ

๙. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เนื่องจากข้อมูลของรายการหนึ่ง ๆ
อาจมีความสัมพันธ์กับรายการอื่น ๆ ได้ รายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันปรากฏอยู่อย่างถูกต้องย่อมแสดงความ
ถูกต้องของบัญชีได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้น ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กันไป
๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ว่า
เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรือ
อาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได้
การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้
๑) เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน
๒) เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับประมาณการ
หากผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างที่เป็นสาระสําคัญต่อการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ และใช้เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
๑๑. การสอบถาม
เป็นการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การสอบถามอาจทําให้ทั้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา
การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร อาจใช้แบบสอบถาม และกําหนดคําถามเพื่อให้ได้
คําตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรืออาจเป็นคําถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ขึ้นอยู่ว่าผู้
ตรวจสอบต้องการคําตอบในลักษณะใด ทั้งนี้ คําถามที่ใช้ควรมีลักษณะต่อเนื่องกัน
การสอบถามด้วยวาจา ต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง
โดยไม่ ทํ า ให้ ผู้ รั บ ตรวจอารมณ์ เสี ย หรื อ มี ป ฏิ กิ ริ ย าต่ อ ต้ าน หรือ ปิ ด บั งข้ อ เท็ จ จริ งบางประการ และถ้ า ผู้
ตรวจสอบสามารถเข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผู้รับตรวจมีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของผู้รับ
ตรวจที่มีต่อตนให้เป็นไปในทางที่ดีก็ย่อมทําให้ได้ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง
ข้อจํากัด คําตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการ
พิสูจน์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ
๑๒. สังเกตการณ์
เป็ น การสั งเกตให้ เห็ น ด้ ว ยตาในสิ่ งที่ ต้ อ งการทราบอย่ างระมั ด ระวั ง โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็น แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้
อย่างมากและลึกซึ้งกว่าผู้ที่ประสบการณ์ น้อย ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้
ประสบมาจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงระยะเวลาที่ทําการสังเกตการณ์เท่านั้น ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบนั้นเป็ นส่วนรวม ผู้ตรวจสอบจะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรับ
ข้อสังเกตและยินยอมที่จะแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ

๑๓. การตรวจทาน (Verification)
เป็ นการยืนยั นความจริง ความถูกต้อง ความแม่นยํา ความสมเหตุสมผล หรือความ
น่าเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ เช่น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้
จ่ายเงินให้เจ้าหนี้แล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลักฐานที่จะนํามาตรวจทาน คือ ต้นขั้นเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่ ชื่อ
เจ้าหนี้ รายการที่จ่าย จํานวนเงิน และการลงนามของผู้ถืออํานาจสั่งจ่าย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก
เจ้าหนี้ ซึ่งควรมีรายละเอียดเช่นเดียวกับต้นขั้นเช็ค เป็นต้น
๑๔. การสืบสวน
เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามีอยู่หรือควร
จะเป็น ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน แต่ในบางกรณี ผู้
ตรวจสอบไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมลง
ไปในส่วนที่ขาดหายไป
๑๕. การประเมินผล
เป็ นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักฐานที่ กําหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงว่า
เกิดผลต่างหรือไม่ ถ้าเกิดผลต่างผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือว่า
เนื่องจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ผู้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อยู่นอกเหนือการควบคุมของวิญญูชนหรือไม่ หากมิใช่ ควรเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งใช้ วิ จ ารณญาณตั ด สิ น ว่ า ข้ อ มู ล ที่ นํ า มาเปรี ย บเที ย บจะผ่ า นการ
ประเมิ น ผลมาแล้ วนั้ น เพี ย งพอหรือ ไม่ ควรเพิ่ ม หรือ ลดปริม าณการทดสอบเพี ย งใดเพื่ อ ให้ ส ามารถนํ ามา
วิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องประเมินถึงค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มหรือลดปริมาณการ
ทดสอบรายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

บทที่ ๔
การตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ โดย
แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
๑. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒. ส่วนราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงส่วนกลาง
๒.๑ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
๒.๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
๒.๓ วิทยาลัยชุมชนตาก
๒.๔ วิทยาลัยชุมชนแพร่
๒.๕ วิทยาลัยชุมชนน่าน
๒.๖ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
๒.๗ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
๒.๘ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
๒.๙ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
๒.๑๐ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
๒.๑๑ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
๒.๑๒ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๒.๑๓ วิทยาลัยชุมชนตราด
๒.๑๔ วิทยาลัยชุมชนระนอง
๒.๑๕ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๒.๑๖ วิทยาลัยชุมชนยะลา
๒.๑๗ วิทยาลัยชุทมชนปัตตานี
๒.๑๘ วิทยาลัยชุมชนสตูล
๒.๑๙ วิทยาลัยชุมชนพังงา
๒.๒๐ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

การตรวจสอบภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่หลักใน
การตรวจสอบการดําเนินงานภายในสถาบัน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการสถาบัน โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคั บ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิ บั ติงาน
ด้านการบัญชี การดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด
(๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการเงิน การคลัง ตามระบบ GFMIS ของสถาบัน และ
ตรวจสอบผลการดํ าเนิ นงานตามแผนงาน โครงการต่ าง ๆ ให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหรือ
มาตรฐานที่กําหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
(๔) ตรวจสอบการจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในของหน่ วยรับ ตรวจให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางกําหนด
(๕) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) บริการให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ โดยการให้คําแนะนําและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ข้อจํากัดและปัญหาต่าง ๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้ง
หารือเพื่อขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข ร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอน
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
๑.๑ สํารวจข้อมูลเบื้องต้น
เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมและข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและกิจกรรม เช่น โครงสร้างอัตรากําลัง แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๑.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
๑) เลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน
๒) ทําความเข้าใจโครงสร้างระบบควบคุมภายใน
๓) ทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน

๔) ประเมินประสิทธิผล
๕) สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
๑.๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
๑) กําหนดผู้รับตรวจ
๒) กําหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง โดยยึดแนวทางการประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบต้องประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ครบทุกระดับ ทุกด้าน และทุกปัจจัย เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่กําหนด
ขึ้นตามแนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการครบทั้ง ๕ ด้าน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกําหนด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านการบริหาร
ความรู้ ด้านการเงินการบัญชี และด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๓) ประเมินความเสี่ยง
๓.๑) แจกแบบสอบถามให้ทุกหน่วยงาน หรือ
๓.๒) จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม พร้อมทั้งแจกแบบสอบถาม หรือ
๓.๓) สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง (walk in)
๓.๔) รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินตามแบบสอบถามที่กําหนด
๓.๕) ประมวลผล
(๑) นําข้อมูลจากข้อคําถามทุกด้านมาประมวลผล ให้ค่าคะแนนระดับการ
ประเมินอยู่ในระดับใด คํานวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงรวม = คะแนนความเสี่ยงของทุกปัจจัยรวมกัน
จํานวนปัจจัยเสี่ยง
(๒) นําค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปรผล ซึ่งเกณฑ์การแปรผลเฉลี่ยทางสถิติของผล
การวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดช่วงค่าเฉลี่ยทางสถิติ ดังนี้
๔.๒๐ – ๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด
๓.๔๐ – ๔.๑๙ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมาก
๒.๖๐ – ๓.๓๙ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑.๘๐ – ๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อย
๑.๐๐ – ๑.๗๙ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
(๓) จัดลําดับความเสี่ยง นําค่าคะแนนเฉลี่ยมาเรียงลําดับตามค่าคะนนจาก
มากไปหาน้อย และค่าแปรผลจากค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว เป็นค่าความเสี่ยงมากที่สุด – ความเสี่ยงที่น้อยที่สุด
โดยจําแนกตามระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม เพื่อกําหนดหน่วยงานและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงแต่ละ
ภาคและที่ควรดําเนินการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบภายในประจําปีต่อไป

๑.๔ การวางแผนการตรวจสอบ
๑) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว
๑.๑) กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบ โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการ
ตรวจสอบโดยกว้าง ๆ
๑.๒) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ โดยกําหนดจํานวนหน่วยรับตรวจและหรือ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบในแต่ละปี
๑.๓) กําหนดผู้รับ ผิ ดชอบในการตรวจสอบ โดยกํ าหนดจํ านวนผู้ ตรวจสอบ
ภายใน
๑.๔) กําหนดงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยกําหนดจํานวนงบประมาณ
ที่จะใช้ในแต่ละปี แยกตามงบค่าใช้จ่าย
๒) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจําปี
๒.๑) กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบ โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการ
ตรวจสอบระยะยาว
๒.๒) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยให้สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว ในเรื่อง หน่วยรับตรวจ , กิจกรรมที่จะตรวจ , ระยะเวลาที่ตรวจ และจํานวนคนวัน
๒.๓) กําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุ ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
(หัวหน้าสายตรวจ)
๒.๔) กําหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยแยกตามงบค่าใช้จ่ายและแยกรายการในแต่ละงบ พร้อมวิธีการคํานวณ
๓) การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอ
แผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจําปี ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ
๑.๕ การวางแผนการปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทําไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพ ยากรที่ ใช้ เท่ าใด จึงจะทํ าให้ การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบบรรลุผ ลสําเร็จ โดยมี ขั้น ตอนการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลดังนี้
๑.๑) ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปส.)
๑.๒) ผลการตรวจสอบ (เป็นข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีงบประมาณ)
๑.๓) นโยบาย/การสั่งการของผู้บริหาร
๑.๔) การร้องขอจากหน่วยรับตรวจ
๑.๕) ข้อร้องเรียน
๑.๖) เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
๑.๗) การสํารวจข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การกําหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
๒.๑) ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญหรือควรสนใจเป็นพิเศษ
๒.๒) คํานึงถึงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓) คํ านึ งถึ งหลั กเกณฑ์ ก ารควบคุ ม ที่ เพี ยงพอต่ อ การบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ /
เป้าหมายของการดําเนินงาน
๓) การกําหนดขอบเขตและทรัพยากรการปฏิบัติงาน
๓.๑) กําหนดงาน/รายการที่จะตรวจสอบ พร้อมทั้งปริมาณ
๓.๒) งาน/รายการที่จะตรวจสอบ ให้ครอบคลุมถึง
(๑) ระบบงาน
(๒) เอกสาร หลักฐาน รายงาน
(๓) บุคลากร
(๔) ทรัพย์สิน
๔) การกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
กํ า หนดวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
๔.๑) กําหนดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการตรวจสอบ
(๑) การเตรียมการตรวจ
(๒) การสํารวจเบื้องต้น
(๓) การตรวจการปฏิบัติงาน
(๔) การสรุปและร่างรายงาน
๔.๒) ให้ได้มาซึ่งหลักฐาน/ข้อเท็จจริงที่จะได้ข้อตรวจพบ ๕ เรื่อง
(๑) สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)
(๒) สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
(๓) ผลกระทบ (Effects)
(๔) สาเหตุ (Cause)
(๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
๕) แผนการปฏิบัติงาน ควรมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑) กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ
๕.๒) ประเด็นการตรวจสอบ
๕.๓) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
๕.๔) ขอบเขตการปฏิบัติงาน
๕.๕) จํานวนวันในการตรวจสอบ
๕.๖) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๖) การเสนอและอนุ มั ติ แ ผนการปฏิ บั ติ งาน ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในเสนอแผนการ
ปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพื่ออนุมัติ
๒. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
๒.๑ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
๑) แจ้งหน่วยรับตรวจ (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน) หน่วยตรวจสอบภายใน
ติ ด ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยรั บ ตรวจและผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ ท ราบถึ งวั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ
๒) หน่วยตรวจสอบภายในบรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างย่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจําวิทยาลัยชุมชน ทราบรายละเอียดการตรวจสอบ กระดาษทําการ งบประมาณ และ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
๓) ประธานกรรมการตรวจสอบภายในประจําวิทยาลัยชุมชนทําหน้าที่สร้างสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบ (สํานักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน) ประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ แก้ไข
ปัญหาระหว่างตรวจสอบ จัดทําตารางการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
๔) การเตรียมการเบื้ องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจ (สํานั กงาน
สถาบันและวิทยาลัยชุมชน) ในการตรวจสอบครั้งก่อน ศึกษาแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน โครงการ
ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลที่จําเป็นใช้ในการตรวจสอบ
๒.๒ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๑) รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
๒) เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
๓) ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ
๔) ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้
๕) ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์
๒.๓ การปฏิบตั ิเมื่อเสร็จสิน้ การตรวจสอบ
๑) รวบรวมหลั ก ฐาน เอกสาร ข้ อ มู ล และข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ ที่ ร วบรวมระหว่ า ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้อง และประโยชน์
ที่จะนําไปใช้
๒) รวบรวมกระดาษทํ าการ เพื่ อ บั น ทึ กรายละเอีย ดการทํ างาน วิธีก ารตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจ ข้อมูลจากการวิเคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทําการ
๓) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่ อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบสรุปหาข้อตรวจพบในด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง สิ่งที่
ตรวจพบ ประกอบด้วย
๓.๑) สภาพที่ เกิ ด จริง จากการประมวลผลจากการสั งเกตการณ์ สอบทาน
สอบถาม วิเคราะห์

๓.๒) เกณฑ์ ก ารตรวจสอบ ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ จ ากข้ อ กํ า หนดตามกฎหมาย
มาตรฐาน แผนงาน
๓.๓) ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหานั้น
๓.๔) สาเหตุ ข้อมูลสาเหตุที่เกิดขึ้น
๓.๕) ข้ อ เสนอแนะ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ผู้ ต รวจสอบภายในอาจเสนอในลั ก ษณะ
สร้างสรรค์คํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล
๓.๑ การจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ในกรณี ที่ ต้ อ งทํ า การรายงานเร่ งด่ วนให้ ทั น
เหตุการณ์ให้รายงานด้วยวาจาต่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในรับทราบก่อนพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบทันที
ที่ตรวจ พบ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอ
รายงาน เป็นลายลัก ษณ์ อักษรและกรณี ปกติรายงานเป็นลายลักษณ์ อักษรเสนอหัวหน้าตรวจสอบภายใน
ตรวจทานและ สรุปผลก่อนนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ควรมีหลักเกณฑ์และคุณภาพของการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๒) ขอบเขตของงานตรวจสอบ
๓) สรุปผลการตรวจสอบ (เรื่องที่ตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ)
๔) ข้อเสนอแนะ แนวทางหรือแผนปฏิบัติแก้ไขปรับปรุง
๕) ความคิ ดเห็ น (โดยรวมของงาน/โครงการตรวจสอบการบรรลุ ความสํ าเร็ จความ
คาดหวังไว้)
คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑) ความถูกต้อง (Accuracy)
- ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ไม่บิดเบือน
- ไม่มีข้อผิดพลาด ถูกต้องในการใช้คํา/ภาษา ตัวสะกด
๒) เที่ยงธรรม (Objective)
- ไม่อคติ ไม่ลําเอียง
- เป็นผลประเมินข้อเท็จจริง เหตุการณ์ อย่างยุติธรรม
๓) ชัดเจน (Clear)
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาเป็นเหตุเป็นผล/ต่อเนื่องกัน
- หลีกเลี่ยงการใช้คําศัพท์เทคนิคที่ไม่จําเป็น
- กล่าวถึงข้อมูลที่สําคัญและเกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน
๔) รัดกุม/กระชับ (Concise)
- ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ/ตัดคําฟุ่มเฟือย ไม่ซ้ําซ้อน
- ไม่นําเสนอรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จําเป็น

๕) สร้างสรรค์ (Constructive)
- ระบุปัญหา สาเหตุ ผลกระทบที่มีของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว หรือของความ
เสี่ยงที่ไม่ได้ถูกจัดการซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดสําคัญในอนาคต
- มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งปฏิบัติได้จริง
๖) ครบถ้วน (Complete)
- นําเสนอข้อมูลที่มีใจความสําคัญอย่างครบถ้วน
- มีข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อตรวจพบ
๗) ทันกาล (Timely)
- เสนอรายงานไม่ชักช้า สามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๓.๒ การติดตามผล
๑) เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว
ต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด
๒) ติดตามผลที่หน่วยรับตรวจจะรายงานการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติงาน
๓) ติ ดตามผลโดยกํ าหนดในแผนการตรวจสอบปี ถั ดไป ซึ่งจะตรวจทานพร้อมกั บ
การตรวจสอบในปีถัดไป
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