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บทน า 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งาน

ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือผู้บริหารสามารถน าผลผลติของงานตรวจสอบภายในไปใช้ใน การ

บริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพช่วยให้เกิดการสร้างคุณค่าเพิ่ม และความส าเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผูร้ับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับ

การตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ และ วิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการ สากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่

เกี่ยวข้องของทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถ เลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร 

 

ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน  
 

การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรใน

ด้านการ ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงนิ

และการ บริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการ

เสนอรายงาน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารใน

การปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

และคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมสี่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน (Transparency) ปูองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  



 3 

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความ

โปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audittability)  

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of 

Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุก

ด้านใน การปฏิบัติงาน จงึเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน

และให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและ

ผูป้ฏิบัติงานใน การประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย  

4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้

ทรัพยากร ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กร 

 5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน

องค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของ

งาน 

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใน

การท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ขององค์กรสามารถปฏิบัติ หน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่

เหมาะสม  
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ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  

1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศด้านการบัญชี การเงิน และ การ

ด าเนินงาน  

2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใชเ้ป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร 

ก าหนดไว้และควรแสดงผลกระทบส าคัญที่เกิดขึน้  

3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ

ทรัพย์สิน เหล่านั้นได ้ 

4. การประเมนิการใชท้รัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสทิธิภาพ  

5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

 6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ขององค์กร 

 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 

ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้องใช้ วิธี

ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึ งกิจกรรมต่าง ๆ ใน

องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน

ความถูกต้องเชื่อถือ ได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติ

ตามระเบียบค าสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการ

บริหารงานของผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ ท ารายงานเสนอแนะ ฝ่ายบริหาร

เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ต่อไป วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน 

หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส าคัญในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการ

ตรวจสอบภายในที่ใชก้ันโดยทั่วไปเป็น 6 ประเภท ดังนี ้

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของ

ข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
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ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามี เพียงพอที่จะ

มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้

หรอืเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สนิต่าง ๆ ได้  

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม

แผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการ ที่

ก าหนดการ ตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ 

ความมปีระสิทธิภาพของกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย  

2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับ 

แตล่ะกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลติและลดต้นทุน อันมผีลท าใหอ้งค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

2.2 ความมปีระสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่เกิด 

จากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

 2.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย 

ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลติ

ตาม เป้าหมาย 

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน ด้านต่าง 

ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับ

ดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือความรับผดิชอบความเป็นธรรมและความโปร่งใส  

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ การ 

ปฏิบัติงานต่างๆขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี้อาจจะท าการตรวจสอบ

โดยเฉพาะหรอืถือเป็น ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรอืการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้ 

 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ( Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ ความ

ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการ

เข้าถึงขอ้มูลใน การปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วน
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หนึ่งของงานตรวจสอบ ภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการ

ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรอืการตรวจสอบ การบริหาร ผูต้รวจสอบภายในจึง

จ าเป็นต้องมีความรู้ใน ระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบประเภทนี้อาจ จ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาด าเนินการ

ตรวจสอบเนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ความช านาญไม่เพียงพอ และ

ต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้วัตถุประสงค์ที่

ส าคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให้ทราบ ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความ

ปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก

ฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอัน

ควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นซึ่ งผู้ตรวจสอบภายในจะ

ด าเนินการตรวจสอบเพื่อ ค้นหาสาเหตุข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ

มาตรการป้องกัน 

 

ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึง

ไม่ควรมีอ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระใน

กิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้

ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 

 1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจาก

ฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพและคุณค่าของบริการที่ ผู้

ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถ

ปฏิบัติงานได้ใน ขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ขอ้ตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการให้

บังเกิดผลได้อย่างม ีประสิทธิภาพเพียงพอ การก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึน้ตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะ

ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และ

ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ  
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2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ใน  

กิจกรรมที่ผูต้รวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผูต้รวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งใน

การ ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด 

ๆ ขององค์กร หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ

ความเห็น 
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ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีขั้นตอนส าคัญ 3 เรื่อง ประกอบด้วย  

1. การวางแผนการตรวจสอบ  

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

3. การจัดท ารายงานและการตดิตามผล 
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1. การวางแผนตรวจสอบ  
 

การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วย  

วัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือ 

บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนด การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วย

เนือ้หาสาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่  

เรื่องที่ 1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  

เรื่องที่ 2 ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ  

เรื่องที่ 3 การเสนอแผนการตรวจสอบ  

 

เรื่องที่1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบ่งการ

วางแผนตรวจสอบ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  

1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  

1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  

   แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น

โดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละ

เรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์

ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทัน

ตามก าหนดเวลา แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  ภายในให้เดินไปในแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ แผนการตรวจสอบจะก าหนด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการ ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการ ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป ทั้งนี้แผนการ

ตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก ่ 
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 ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 – 5 ปี และ แผนฯ ต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ทั้งหมด ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ  ภายในควรก าหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ และประกอบด้วยรายละเอยีด ดังนี้  

  - หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ส่วน 

ราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

   - เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน /โครงการ ที่จะตรวจสอบภายใน

แผนการ ตรวจสอบระยะยาว  

  - ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับ

ตรวจในแต ่ละแหง่หรอืในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ  

  - จ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง จ านวนผู้ตรวจสอบและจ านวนวันที่จะใช้

ในการ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ  ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบ

ระยะยาวอาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ข. แผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี และ

แผนการตรวจสอบประจ าปีประกอบด้วย สาระส าคัญ ดังนี้ 

  1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

ให้ชัดเจนว่าจะตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงเรื่อง อะไรบ้าง เพื่อจะได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ เช่น เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของ งาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

และประหยัด มีการบริหารจัดการที่ดีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด รวมทั้งการจัดท ารายงาน

ทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา  

  2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าจะด าเนินการตรวจสอบใน หน่วยรับตรวจใดและเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง 

เมื่อไร ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ แต่ละเรื่องและจ านวนคน/วันที่จะท าการ

ตรวจสอบแต่ละเรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ แผนการตรวจสอบประจ าปี

ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้หากสภาพแวดล้อมตา่งๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป  



 11 

  3) ผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบ

ภายในทั้งหมด หากมีการแบ่งเป็นสายตรวจควรระบุรายชื่อผูต้รวจสอบภายในแยกตามสายตรวจด้วย 

 4) งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  งบประมาณที่จะใช้ในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี ซึ่งจะได้จากงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ แล้วในแผนการตรวจสอบประจ าปี แต่

อาจปรับเปลี่ยนได้หากขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มี การเปลี่ยนแปลง 

 1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  

  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบตามข้อ 1.1 เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการ

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อน การ

ตรวจสอบฉะนั้นแผนการปฏิบัติงาน จึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมายให้

ด าเนินการตรวจสอบได้จัดท าขึ้น ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใดที่หน่วยรับตรวจใดด้วยวัตถุประสงค์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่

ได้รับมอบหมาย  

 เรื่องที่ 2 ขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ ผูต้รวจสอบภายในควรด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

 2.1 การส ารวจขอ้มูลเบือ้งตน้  

 2.2 การประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน 

 2.3 การประเมนิความเสี่ยง  

 2.4 การวางแผนการตรวจสอบ  

 2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน

เรียนรู้และท าความเข้าใจ เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งท า

ความคุ้นเคยกับหน่วยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

ประเมินความเสี่ยงในช้ันต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ  ผู้ตรวจสอบ

ภายในควรส ารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อนด าเนินการตรวจสอบในแต่ละปีหรือใน ขั้นตอนถัดไปหาก

พิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาข้อมูลต่างๆจากแผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน
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นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน การให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในอาจ

ใช้วิธีการ ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับงานที่เคยมีการตรวจสอบ

มาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษท าการและรายงานผลการปฏิบัติงานในครั้ง

ก่อนประกอบด้วย 

2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้จัดให้มีขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและ  สามารถประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม

แนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ  

- สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  

- การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment)  

- กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

– สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

 - การตดิตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  

การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล 

ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้น าไปปฏิบัติตามที่

ก าหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประเมนิผลการควบคุมภายในแบ่งได้หลายประเภท 

เช่น การ ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

ประเมินผลตาม กิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง การประเมินผลตามกิจกรรม

การควบคุมโดยรวมของ องค์กร เป็นต้น โดยปกติการประเมนิผลการควบคุมภายใน จะเลือกประเมินผลใน

ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดย ก าหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ในการประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในไม่ว่าจะด าเนินการในประเภทใดก็ตามจะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  
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 1) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือจะ

ประเมินเฉพาะ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง หรือจะประเมิน

เฉพาะองค์ประกอบด้าน ใดด้านหนึ่ง  

 2) การท าความเข้าใจโครงสรา้งของระบบการควบคุมภายใน ผูต้รวจสอบภายในควรท า

ความ เข้าใจโครงสรา้ง รูปแบบ วธิีการ และวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการจากระบบการควบคุมภายใน  

 3) การทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน ใน

ขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร ยังคง

เหมือนหรือแตกต่าง กับรูปแบบ โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของการควบคุมที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยอาจ

ใช้การสอบถามและ สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจรงิ  

 4) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่าระบบการ

ควบคุมภายใน ที่มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

 5) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่าระบบการ

ควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบ

ให้เหมาะสมต่อไป รวมทั้งช่วยในการก าหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา อัตราก าลังและงบประมาณใน

การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ  

2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององค์กร

โดยทั่วไปมักจะแบ่งลงตามหน่วยงานและกิจกรรม ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในให้สามารถ

ครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่ควรด าเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสม

กับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่ อันได้แก่ อัตราก าลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องน าแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ เพื่อช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็น  ผลท าให้

การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความส าคัญในระดับสูงก็ควรวาง

แผนการตรวจสอบทันทีหรือในปีแรกๆ ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ผู้

ตรวจสอบภายในสามารถเลือก ประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุก
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กิจกรรมภายในองค์กรก็ได้ตามความ เหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ไม่ว่าจะประเมินความเสี่ยงใน

ระดับใดจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 

 1) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความ

เสี่ยงขึ้น ภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้นจาก

สภาพแวดล้อมทั่วไปทั้ง ภายในและภายนอกขององค์กร และน ามาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวกับ

ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านความรู้ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่อง

ของแผนและผลการปฏิบัติงาน ปัจจัย เสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงเรื่อง

การจัดการฐานขอ้มูล เป็นต้น  

 2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยง

ภายในองค์กรว่า เป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมี

ผลกระทบอย่างไรต่อ องค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจก าหนดเกณฑ์ของ

แต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ า และให้คะแนนก ากับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = 3 

คะแนน ระดับกลาง = 2 คะแนน ระดับ ต่ า = 1 คะแนน หรืออาจก าหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมาก สูงปาน

กลาง ต่ า ต่ ามาก เพื่อให้ได้คะแนนที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมได้ ทั้งนี้การ

วิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ ผลกระทบที่เกิดอาจเทียบกับจ านวนเงินที่ต้องเสียไปจากการ ด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ หรือการระบุผลกระทบเป็นปริมาณหรือตัวเลข เช่น การจัดท าแผนก่อสร้างถนน ไม่มีการ

ส ารวจข้อมูลอย่างเพียงพอ ท าให้มีอุปสรรคในขั้นตอนการด าเนินงาน เสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจเพิ่มเติม 

ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับความถี่ที่จะเกิด และจากการเก็บข้อมูลสถิติแล้วพบว่าเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี

จ านวนเงิน ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในแต่ละครั้งตั้งแต่ 500,000 – 100,000 บาท ดังนั้น อาจก าหนดว่าปัจจัย

เสี่ยงในเรื่องนี้หากอยู่ ในความเสี่ยงระดับสูง = 3 คะแนน อยู่ในเกณฑ์500,000 บาท หากเป็นความเสี่ยง

ระดับปานกลาง = 2 คะแนน จะอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500,000 ไม่ต่ ากว่า 100,000 และเป็นความเสี่ยงต่ า 

= 1 คะแนน ในเกณฑ์ตั้งแต่ 100,000 บาทลงไป ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบภายในต้อง

สรุปในภาพรวมของส่วนราชการว่าแตล่ะ หนว่ยงานหรอืกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วย

คะแนนเท่าใดบ้าง 

 3) จัดล าดับความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยงาน หรือ

กิจกรรม ตามที่เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้น ามาจัดเรียงล าดับจากคะแนนมากสุดไป

หาน้อยสุดเพื่อใช้ ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีตอ่ไป  
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2.4 การวางแผนการตรวจสอบ จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมิน

ความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในจะ สามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบ ฯ ในหน่วยงานหรือ

กิจกรรมใด โดยน าล าดับความเสี่ยงจากการ ประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3 มาพิจารณาจัดช่วงความ

เสี่ยง เพื่อให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความ เสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ที่ควรวางแผนการตรวจสอบ 

โดยไล่เรียงความเสี่ยงตามล าดับที่ค านวณได้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ดังนี้  

 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ เพื่อจะได้วางแผนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

 2) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ 

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจ านวนคน / วัน  

 3) ก าหนดผู้รับผดิชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบ  

 4) ก าหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ทั้งปีโดยแยกรายการให้ชัดเจน เชน่ ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ฯลฯ  

ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้  

ความสามารถ และความช านาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิด

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบ

ความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้ 

2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่

ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี ใน

การวางแผนการปฏิบัติงาน ยังต้องอาศัยข้อมูล จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง

ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญ การวางแผนการ ปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์

อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม ตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้

ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมี

ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 1) การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ  

 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน  
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 3) การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  

 4) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

1) การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบควรท าการ

ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ประชุม หารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ สัมภาษณ์

บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่

ส ารวจได้ จัดท าแผนภาพ (Flow chart) การปฏิบัติงาน เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการ

ประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานก็ควรต้องประเมินความ  เสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อหาข้อมูล 

หลักฐานเพิ่มเติมที่จะก าหนดประเด็นของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควร ตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อจะ

ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบใน รายละเอียดต่อไป  

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

ปฏิบัติงานในเรื่อง หรอืกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว ผูต้รวจสอบจะ

ได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้างในการก าหนด วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรก าหนด

วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ หรือที่ควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณา

เรื่องความเสี่ยงและการควบคุม  

3) การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นการก าหนดเพื่อให้

ทราบว่าจะตรวจสอบอะไรเป็น จ านวนมากน้อยเท่าใด ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตของการ

ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรก าหนดให้

ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่าง ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สนิที่เกี่ยวข้อง  

4) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การก าหนดวิธีปฏิบัติงาน

ในรายละเอียดที่ ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่า ในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบ

อะไรบ้างวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับ ตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่ง

จะช่วยในการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท ารายละเอียดขั้นตอน

หรอืวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มตน้จนสิ้นสุด  

แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแตล่ะเรื่องหรอืกิจกรรม ควรประกอบด้วย สาระส าคัญ 

ดังนี้  
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1) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใดและ ณ 

หนว่ยรับตรวจใดบ้าง  

2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดเพื่อให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะทราบประเด็น 

ข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  

3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะท าการ 

ทดสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  

4) แนวทางการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้  

ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่

ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะช่วยให้การ

ตรวจสอบได้ หลักฐานครบถ้วน และเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

5) ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 

เรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด 

เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานขั้นต่อไปของผู้ 

ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าท าการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ตาม

แผนการปฏิบัติงาน คือ กระดาษท าการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่

ก าหนดไว้เพื่อบันทึก ข้อมูล ข้อตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงใน

การเขียนรายงานผลการ ปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป  

 เรื่องที่3 การเสนอและการอนุมัติแผน เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการ

ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอแผนการ ตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ เพื่อพิจารณา

อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งใน

ระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพบว่า  มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การตรวจสอบได้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ  ภายในควรพิจารณาทบทวน

และปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม ่และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมัติอกีครั้งหนึ่งดว้ย เมือ่ผูต้รวจสอบ

ภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในเสร็จ

เรียบร้อย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วย งานตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะ

ด าเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอ่ไป 
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2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐานเพื่อ

วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ

ปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

ต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย

สาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่  

เรื่องที่ 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  

เรื่องที่ 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

เรื่องที่ 3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

เรื่องที่ 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ หลังจากจัดท าแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้

ตรวจสอบภายในต้องจัดท าตาราง การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงาน

หรอืกิจกรรมและท าความตกลงกับหน่วยรับตรวจ ในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ  ก าหนด

วันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ การด าเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีขัน้ตอน ดังนี้  

1.1 การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในควรติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้ที่มี

หน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวันและ

ระยะเวลาที่ใชใ้นการตรวจสอบ  

1.2 การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรอืกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้

ตรวจสอบภายใน  

1.3 การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อใหแ้ก่ทีมตรวจสอบ เพื่อใหท้ีมตรวจสอบได้รับทราบถึง 

วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายละเอียด การเดินทางและกระดาษท าการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 

 1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรก าหนดให้หนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน

เป็นหัวหนา้ทีมเพื่อท าหนา้ที่เพิ่มเตมิ ดังนี้  
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 1) สร้างสัมพันธ์กับผูบ้ริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ 

และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการตรวจสอบ  

 2) จัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ก ากับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีมให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  

 3) แก้ไขเพิ่มเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 1.5 การเตรียมการเบื้องต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด ผู้  

ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบือ้งตน้เกี่ยวกับเรื่องดังตอ่ไปนี้  

 1) สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว เพื่อก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เชน่ กระดาษ 

ท าการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 2) ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงโครงการต่างๆ ปัญหา 

แผนงานและวัตถุประสงค์โดยรวม  

 3) ศกึษารายละเอียดของข้อมูลอา้งองิที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 

เรื่องท่ี 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการ

ประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีมตรวจสอบกับ ผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็น

ผู้ด าเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์รายละเอียดของ  ขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ 

ระหว่างการปฏบิัติงานตรวจสอบมีขัน้ตอนที่ควรด าเนินการ ดังนี้  

 2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ 

 2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  

 2.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  

 2.4 การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้  

 2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  

 2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ  
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2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ความช านาญ รวมทั้งควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความช านาญและ

ประสบการณแ์ก่ผู้ตรวจสอบภายในแตล่ะคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย  

2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบ

ให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

 (1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และ ไม่เป็นทางการด้วยวาจา 

 (2) การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ว่ามี

ประสิทธิภาพเพียงใด  

 (3) การท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์ ทั้งนีร้วมถึง

การสอบทาน ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

  (4) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้  

 (5) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น

ตัวเลข 

2.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้

ร่วมทีมอย่างละเอียดสม่ าเสมอ เพื่อให้แนใ่จว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ 

และขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ พร้อม ทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ก าหนดไว้  

2.4 การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าแผนการปฏิบัติงานที่

ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถ

แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้โดยผู้ ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไข

แผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษท าการ ซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของ

ข้อเสนอแนะ 

2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความ
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สมเหตุสมผลและความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

หนว่ยงานตรวจสอบภายในทุกครั้ง  

2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระท าเป็นขั้นตอนสุดท้าย

เมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดท าสรุปผล สิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะหรอืผลสรปุจากที่ประชุมเรื่องต่าง ๆ ที่น าเข้ามา เป็นวาระการประชุม ดังนี้  

 1) สรุปการตรวจสอบ  

 2) ท าความเข้าใจและช้ีแจงประเด็นที่ยังสงสัย  

 3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมคีวามเห็นไม่ตรงกัน  

 4) แจ้งก าหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน  

 5) ขอบคุณผูเ้กี่ยวข้องในการให้ความรว่มมอื 

เรื่องที่ 3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบใน

หน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบ ควรสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เสร็จ

สมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทาน

กระดาษท าการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบและข้อสรุปสิ่ง ที่ตรวจพบ สอบทานร่าง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดย ประเมินจาก

ความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย  

 3.1 การรวบรวมหลักฐาน 

 3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ  

 3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ  

3.1 การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล 

หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจ สอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้น

ระหว่างท าการตรวจสอบรวมถึง หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับ

ข้อสรุปหรือข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจ พบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใด 

คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบด้วยคุณสมบัติ  4 ประการ คือ ความเพียงพอ 
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(Sufficiency) ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ (Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมี

ประโยชน์(Usefulness)  

 ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และจ านวน

ข้อมูลมีความ เพียงพอที่จะท าให้สามารถยืนยัน หรือให้ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ท าให้ทุกคน

สรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจ านวนเพียงพอหรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าหลักฐานนั้นเป็น

หลักฐานทางตรงหรอืหลักฐาน ทางออ้ม ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางตรง ซึ่งได้แก่หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจน

แน่นอนท าให้ทุกคนหมดความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็นหลักฐานทางอ้อม ซึ่ง

ได้แก่ หลักฐานแวดล้อมที่มาเสริมความมั่นใจ และความน่าจะเป็น ดังนั้น หลักฐานทางอ้อมอาจจะต้องมี

จ านวนมากหรือหลายประเภท  

 ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือ

ได้และโดยใช้ เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดทีี่สุด เชน่  

   - ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือ

มากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ 

    - ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ดีน่าเชื่อถือมากกว่า

ข้อมูลหลักฐาน ที่ได้มา จากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน  

   - การสังเกตการณ์ การค านวณ และวิธีการอื่นได้โดยตัวผู้ตรวจสอบเอง

น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล หลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อื่น  

   - ต้นฉบับของขอ้มูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรือร่าง 

    - ข้อมูลจากความเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความ

น่าเชื่อถือกว่าความเห็นของ บุคคลธรรมดา ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความ

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ มี ความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 

ความมีประโยชน์ของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหาร  เพื่อให้

ส่วนราชการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เช่น ความทันเวลา(Timeliness) ในการใช้ 

ประโยชน์และความมสีาระ (Materiality) ในการสรุปความเห็นหรอืตัดสินใจ 

3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ (Working Papers Preparation)  

 กระดาษท าการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นในระหว่าง

การตรวจสอบ เพื่อบันทึกรายละเอียดการท างานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ 
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ขอบเขตการตรวจสอบวิธีการ ตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์และผลสรุปของการ

ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล การปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบตั้งแต่การ

วางแผน การตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบการ รวบรวมหลักฐานและข้อมูลตลอดจนการร่าง

รายงานผล การปฏิบัติงานจ าเป็นต้องจัดท ากระดาษท าการเพื่ออ านวย ความสะดวกในการเก็บบันทึก

หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ผลที่ได้จากการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ ในการสรุปผลการ

ตรวจสอบ และ ยังเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน ทบทวน  งานใน

ความรับผิดชอบและการวัดผลงานอันเป็นการบ่งชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพื่อ ประโยชน์ใน การอ้างอิงภายหลังรวมทั้งการอ้างอิงในการตรวจสอบครั้งต่อไปและการอ้างอิงกับ

บุคคลภายนอก 

 วัตถุประสงค์ของกระดาษท าการ หลักเกณฑ์ในการจัดท ากระดาษท าการยังไม่มีการ

ก าหนดให้เป็นรูปแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ และ ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรส าเร็จว่าต้องจัดท าใน

รูปแบบใดและอย่างไร ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องใช้ความรู้  ความช านาญและดุลยพินิจของตนว่าการ

ตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดท ากระดาษท าการอย่างไรโดยยึดถือหลัก ที่ว่า กระดาษท าการนั้นสามารถ

ช่วยให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในใช้ทบทวน การปฏิบัติงานตรวจสอบที่ ด าเนินการไปแล้วได้เป็นอย่างดี 

และสามารถบอกได้ว่างานนั้นได้ท าตามแผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด  

ประเภทของกระดาษท าการ ประกอบด้วย  

 1) กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง เช่น กระดาษท าการที่ใช้บันทึก

แผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

กระดาษท าการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษท าการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ 

กระดาษท าการในการรา่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

 2) กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร หรือส า เนา

รายละเอียดประกอบ บัญชหีรอือื่น ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น  

 3) กระดาษท าการที่ผูต้รวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เชน่ ใบตอบรับแจ้งการยืนยัน

ยอด แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ส าเนาเอกสาร

หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจหรือได้รับ จากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษท า

การ ผูต้รวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของ กระดาษท าการประเภทนีเ้ช่นเดียวกับกระดาษ

ท าการที่ผูต้รวจสอบภายในจัดท าขึน้เอง  
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ลักษณะของกระดาษท าการท่ีด ีควรประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้  

 1) ความถูกต้องและสมบูรณ์เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง รวมทั้ง

ได้ใช้วิธีการ ตรวจสอบอื่นจนแน่ใจว่าถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีกระดาษท าการตามขั้นตอนต่าง ๆ และ 

ใช้อา้งองิได้อย่างสมบูรณ์  

 2) ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์วิธีการตรวจสอบที่ใช้ และ

ล าดับผลการตรวจสอบที่ได้ถ้อยค าที่ใช้ควรเลือกใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีค าอธิบายความอย่างกะทัดรัด

และได้ใจความ  

 3) ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน กระดาษท าการแต่ละแผ่นควร

จัดท าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เขียนตามล าดับจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ด้วยลายมือ และการลงนาม

ที่อ่านง่าย จัดเรียงกระดาษท าการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน การจัดท ากระดาษท าการควรท าใน

รูปแบบเดียวกัน  

 4) ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์กระดาษท าการควรให้ข้อมูลที่ตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการจัดท าและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง

ไม่ควรมีรายละเอียดเกินความจ าเป็น สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ และ

ผลสรุปของการตรวจสอบ และต้องประหยัดเวลาในการจัดท าในระหว่างการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายใน

ควรสรุปผลการตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบโดยการสรุปการตรวจสอบจาก

กระดาษท าการที่ได้จัดท าผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาอย่าง รอบคอบและสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็น

สาระส าคัญเท่านั้น ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษท าการ อาจท าได้หลายรูปแบบ คือ  

  1) การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่

ตรวจสอบเป็น ส่วนๆ โดย ระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผล

การตรวจสอบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ  

  2) การสรุปแบบสถิติเป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้จากการ

ทดสอบรายการ การสรุปควรจัดท าเป็นขั้นๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วนยอดจะมี

รายละเอียดประกอบน้อย ลดหลั่นกันลงไปตามล าดับ 

   3) การสรุปผลการประชุม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบใน

หน่วยรับตรวจผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นด้วย และสิ่งที่ไม่เห็นด้วย พร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะและระบุวันที ่เวลา ที่มกีารประชุม  
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  4) การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของผู้

ตรวจสอบภายใน ตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ  

  5) การสรุปข้อบกพร่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการรายงานการ

สรุปผลตอ้งตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรอืข้อบกพร่องต่างๆ ที่ได้ตรวจพบการจัดเก็บกระดาษท าการ โดย

ปกติกระดาษท าการที่ท าขึน้ในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะจัดเก็บไว้ในแฟ้ม แยกเป็น 2 ประเภท คือ  

   1) แฟ้มปัจจุบัน (Current File) ใช้กับกระดาษท าการที่ท าขึ้นในงวดการ

ตรวจสอบงวดนั้น หรือครั้งนั้นโดยเฉพาะ และจะไม่มีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป 

เชน่ กระดาษท าการตรวจนับเงินสด ฯลฯ 

    2) แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษท าการที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบงวด อื่น ๆ ที่มี ความส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เชน่ รายงานผล

การปฏิบัติงาน แผนภูมิการจัดแบ่ง ส่วนงาน ฯลฯ 

3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบเป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้น

สุดท้ายก่อนการจัดท ารายงานผลการ ปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบ เรื่องใด

เรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ หรือเป็นเรื่องที่เห็นว่าจ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้

ตรวจสอบจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจ

พบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่า มีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้

ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้ระหว่าง 

การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควรแก่การรายงานให้ 

ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังนี้  

 1) มีความส าคัญควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดีและด้าน

ข้อบกพร่องข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างกับ

หน่วยงานอื่น ส่วนข้อตรวจพบ ด้านบกพร่อง ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาส าคัญ มีผลกระทบต่อ

ผลส าเร็จของงานอย่างมสีาระส าคัญ  

 2) มีหลักฐานชัดเจนและรับฟังได้ ผลสรุปดังกล่าวอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มีหลักฐาน

ถูกต้อง เชื่อถือได้และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยการใช้ดุลยพินิจของผู้

ประกอบวิชาชีพ ในการสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้อตรวจพบให้ครบองค์ประกอบ
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โดยต้อง ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร (Statement of 

Condition) สิ่งที่ตรวจ พบต่างจากข้อก าหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit Criteria) สิ่งที่

ตรวจพบมีผลอย่างไรบ้าง (Effect) ท าไมจึงเกิดขึ้นได้ (Cause) และจะแก้ไขได้อย่างไร  

องค์ประกอบของขอ้ตรวจพบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

 1. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจากการ

สังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติวิเคราะหท์ดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แนชั่ด  

 2. เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดยอาจ

ก าหนดจาก กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรอืหลักปฏิบัติที่ดี 

  3. ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิด

จากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่

ชัดเจนมีสาระส าคัญๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 4. สาเหตุ (Cause) ได้แก่ข้อมูลแสดงสาเหตุสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบการ

ควบคุมภายใน ที่ไม่ดีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยงาน

ก าหนด  

 5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอขึ้น โดย

อาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

ข้อเสนอแนะนั้น มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ข้อเสนอแนะควรท าในลักษณะสร้างสรรค์และค านึงถึง

ต้นทุนและผลประโยชน ์ทีจ่ะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัต ิ 
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3. การจัดท ารายงานและติดตามผล  
 

 3.1 การจัดท ารายงาน การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

ถึงวัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่

ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  

การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะ

รายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงาน

ที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับ

ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือ ข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ลักษณะของรายงานผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีมอีงค์ประกอบ ดังนี้  

  ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค

ตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูล

เหล่านั้นแล้ว การอ้างอิง ทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้ค าอธิบายแล้วพิสูจน์

ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง การรายงานสิ่งใด ก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผูต้รวจสอบได้ทราบหรอืได้ยอมรับแล้ว

ว่าเป็นสิ่งที่ตรงตามข้อเท็จจรงิ  

  ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของ ผู้ 

ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการ

ตีความ หรอือธิบายเพิ่มเติม  

  กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ ค าพูดที่ฟุ่มเฟือย หรอื 

สิ่งที่ไม่ใช ่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป  

  ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการ

แก้ไข สถานการณผ์ูต้รวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ

ผู้บริหารต้อง น าสิ่งที่เสนอในรายงานไปด าเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพื่อการศึกษา

ทางประวัตศิาสตร์  

  สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความ

จรงิใจของผู้ ตรวจสอบ ผูร้ายงานควรชีใ้ห้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ที่ต้องการให้ ปรับปรุง ท าให้ผู้อ่านคล้อยตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความ
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ร่วมมือในการแก้ไข ปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดย

ปราศจากการเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า 

 จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ 

โดยการใช้ รูปแบบถ้อยค าและศิลปะของภาษา ท าให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหา

หรือข้อแนะน าที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหาประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อส่วน

ราชการ ไม่ต าหนโิดยไม่มี ข้อแนะน าในเชิงสร้างสรรคใ์ห้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่แก้ไข 

รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการ

ตรวจสอบ และความตอ้งการของฝา่ยบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใชก้ันโดยทั่วไป มีดังนี้ 

 1) การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็นทางการ

ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่ง งานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดท า

รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร  

2) การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น  

 2.1) การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระท าโดย

เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันที ที่

ตรวจพบเพราะ หากปล่อยใหล้่าช้าอาจมคีวามเสียหายมากขึ้น  

 2.2) การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและ มี

การ น าเสนอด้วยวาจาประกอบนอกจากนี้การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความ

คืบหน้า หรือผลการ ตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหา

หรอือุปสรรค เชน่ ผูร้ับตรวจไม่ใหค้วาม ร่วมมือหรอืไม่ให้เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ 

รายงานแบบเป็นทางการและรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปประกอบด้วยสาระส าคัญ 

ดังนี้  

 1) บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดท าบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของรายงาน

ที่จะน าเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ

ครอบคลุมเนื้อหา ของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กร 

และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แตเ่ป็นข้อมูลที่เพียงพอใหผู้บ้ริหาร

เข้าใจและสั่งการได้  
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 2) บทน า (Introduction) คือ ส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายใน

ได้ตรวจสอบเรื่องอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ หรือเป็นการ 

ตรวจสอบกรณีพเิศษ  

 3) วัตถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่าน

รายงานติดตาม ประเด็นได้สะดวก และคาดการณไ์ด้วา่จะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ  

 4) ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ท าการตรวจสอบมีมาก

น้อย เพียงใด มีข้อจ ากัดอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้หรือต้องชะลอการ

ตรวจสอบไว้ก่อนพร้อม เหตุผลประกอบ  

 5) สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนส าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดง

ถึง ข้อเท็จจรงิที่ตรวจพบทั้งในด้านดแีละที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการด าเนินการแก้ไข รวมทั้งความเห็นของ

ผูร้ับการ ตรวจ 

 6) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อ 

ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพื่อสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะสร้างสรรค์และ

สามารถน าไปปฏิบัติได้  

 7) ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริงหรือยังไม่มี

หลักฐานสนับสนุน เพียงพอผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น 

  8) เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียงการ

สรุปผลดังนั้น รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลใดที่จ าเป็นต้องอ้างถึง แต่เป็นข้อมูลยาว หรือมี

รายละเอียดมากควรแสดง เป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมาก

จนเกินไปจนท าให้รายงานไม่น่าสนใจ  

 3.2 การติดตามผล (Follow Up) การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพ

และประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผูร้ับการตรวจ และผูบ้ริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่และข้อบกพร่องที่พบได้รับการ แก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้

ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตาม

ผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับ  การ
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แก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้  

ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหาก

เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต  โดยก าหนดให้หน่วยรับตรวจต้องรายงานผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะกลับมายังหนว่ยตรวจสอบภายใน ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับรายงาน 

แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 1) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสม

ในการติดตามผล พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 2) ควรก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อน

ไว้ในแผนการ ตรวจสอบในปีปัจจุบัน การก าหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารอืกับหัวหน้า

หนว่ยงานที่รับการตรวจสอบหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อความรว่มมอืและอ านวยความสะดวกในการตดิตามผล  

 3) ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

รายงานผลการ ปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้มีมุมมองใหม่ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสม

สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงหรอืไม่  

 4) ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และ

ข้อบกพร่อง จากหน่วยงานเป็นระยะๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้ค าแนะน า

เพื่อให้สามารถด าเนินการตอ่ไปได้  

 5) ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจใน

การแนะน า วิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และก าหนดมาตรการป้องกันความ

ผดิพลาดและข้อบกพร่องที ่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 6) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการด าเนินงานของฝ่าย

บริหารหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรอืต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรอือาจประเมนิจากแผนงาน

หรอืวิธีการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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บทสรุป 
 

 คูมือการตรวจสอบภายในนี้มีเปาหมายส าคัญเพื่อใหผูตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในมีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความมั่นใจและมีคุณภาพ ชวยเพิ่มมูลคาแก

องค์กร ผูบริหารใชขอมูลในการบริหารงานเพื่อใหกอเกิดกระบวนการบริหารบานเมืองที่ดี ผลของการ

ด าเนินงานขององคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
 

 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู

ตรวจสอบภายในสามารถเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ 

เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบที่ก าหนด สามารถรวบรวมหลักฐาน

อยางเพียงพอที่จะสนับสนุนขอตรวจพบ ใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน 

รวมถึงการขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ ชวยใหการวางแผนคลอบคลุมหนวยรับตรวจและก าหนด

แผนปฏิบัติงานการสอบการใชความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ อยางดแีละมีเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน การรายงานผล การปฏิบัติงานทั้งการรายงานดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร เทคนิคการ

น าเสนอ การเขียนรายงาน การรวมงานเปนทีมในการตรวจสอบ เพื่อแกไขปญหาตรงประเด็นและสามารถ

เสนอแนะเพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อท าการแกไขปรับปรุง 
 

 ปจจัยส าคัญของความส าเร็จและประสิทธิผลของผู ตรวจสอบภายใน วัดจากการ

ยอมรับขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู ความสามารถ การน าเทคนิคการ

ตรวจสอบประกอบกับทักษะของผูตรวจสอบภายใน การสรางมนุษยสัมพันธ การรวบรวมขอมูล หลักฐาน 

ขอเท็จจริง การน าเสนออยางถูกตองเที่ยงธรรมเปนอิสระ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกรไดอยางแท

จรงิ 

 

 

 

 

 

 

 


