
 
 

บทน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ได้รวบรวมเนื้อหาสาระการตรวจสอบภายในจาก 
ต าราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของภาครัฐแล้วน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยตรวจสอบ
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเนื้อหาของคู่มือจะเริ่มต้นจากหลักการการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์วัตถุประสงค์ และประเภทของการตรวจสอบ
ภายใน และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน  กรอบการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง
โครงสร้างองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในคู่มือเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความเข้าใจที่ถูกต้องในงานตรวจสอบภายในและสามารถน าหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเกิดความคุ้มค่า อันจะส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
(Transparency) สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทที ่1 
หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

ตรวจสอบภำยใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผล 
สัมฤทธิ์ของการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ใน
หลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 

ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้  
ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  (ที่มา : The 
Institute of Internal Auditors : IIA) 

ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กร 
ในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability  
and Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของ หลักความ
โปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audittability) 
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and  
Effectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน  วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลด
ขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 
4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ( Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การ 
ใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 
 

        5. ให้สัญญาณ... 
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5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต 
ในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของกำรตรวจสอบภำยใน 

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง 
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึง
การสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

ขอบเขตของกำรตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 
1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน  
และการด าเนินงาน 
2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่ 
องค์กรก าหนดไว้และควรแสดงผลกระทบส าคัญท่ีเกิดข้ึน 
3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง 
ของทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 

4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม 
ภายในขององค์กร 

ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน 
  ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้อง
ใช้วิธีปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ใน
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน  ความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน  การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร       การปฏิบัติตาม
ระเบียบค าสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของ
ผู้บริหารในองค์กร  จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร    เพ่ือพิจารณาสั่งการ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน  หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วน 
ส าคัญในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ  และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กัน โดยทั่วไปเป็น  
6  ประเภท  ดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
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4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือ 
ได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้
ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงานทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะ
ป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได ้

2. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ 
ด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่
ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย 

2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ 
ทรัพยากรส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน 
ซึ่งท าให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

2.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ 
สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยัง
ได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย 
1. กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน 
ด้านต่าง ๆ ขององค์กรว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับ ดูแลที่ด ี(Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
2. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร 

การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของ การ 
ตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้ 
3. กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ 
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการ
เข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทาง
การเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ใน
ระบบงานสารสนเทศนี ้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมา 
ด าเนินการตรวจสอบเนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความช านาญ ไม่เพียงพอ 
และต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  ก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความ
ปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
4. กำรตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับ 
มอบหมาย จากฝ่ายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ป้องกัน 

โครงสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

และ 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือสะดวกต่อการท าความเข้าใจและน าไปใช้ ตลอดจนการอ้างอิงและ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงก าหนดให้มีรหัสตัวเลขก ากับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน พร้อมกับค าอธิบายถึงการน า
มาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของ 
หน่วยงานและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐ เป็นต้นไป 
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง 
ลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ เป็น
ต้นไป 

การน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อม่ันและงานบริการด้านให้ค าปรึกษาจะมี 
ตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้ 

๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น 
๑๐๐๐.A๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่ส่วนราชการที่ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตร 
และ ๑๑๓๐.A๓ เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้ค าปรึกษามาก่อน เป็นต้น 

๒. งานบริการด้านให้ค าปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น  
๑๐๐๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ค าปรึกษาที่ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๒๒๐.C๑ 
เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น 

ส ำหรับผงัโครงสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน เป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 

มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัต ิ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
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มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 

ความเป็นอิสระและเที่ยง
ธรรม  1100 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ อ านาจ
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

1000 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ 1200 

 

 

 

 

การประกันและการ
ปรับปรุงคณุภาพงาน 

1300 

 

 

 

 

1010 การแสดงการ
ยอมรับภารกิจงาน

ตรวจสอบภายใน ตามที่
ปรากฎในกฎบต้รการ

ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

1110  ความเป็นอิสระ
ภายในหน่วย 
1120 ความเที่ยงธรรม 
ของผู้ตรวจสอบภายใน 
1130 ข้อจ ากดัของ
ความเป็นอิสระหรือความ
เที่ยงธรรม 
 

 

 

 

 

 

1210 ความเช่ียวชาญ 
1220 ความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพ 
1230 การพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

1310 การประเมินการ
ประกันและปรับปรุง
คุณภาพงาน 
1320 การรายงานผล
การประเมินการประกัน
และปรับปรุงคุณภาพงาน 
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มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

การบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน 
2000 

 

 

 

 

การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 2200 
22222222002
000 

 

 

 

 

ลักษณะของงานตรวจสอบ
ภายใน  21000 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน 
23000 

 

 

 

 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 24000 

 

 

 

 

การติดตามผล 
25000 

 

 

 

 

การยอมรับ
สภาพความเสี่ยง
ของฝ่ายบริหาร 
2600 

 

 

 

 

2010 การวางแผนการ
ตรวจสอบ 
2020 การเสนอและ 
อนุมตัิแผนการ
ตรวจสอบ 
2030 การบริหาร
ทรัพยากร 
2040 นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงาน 
2050 การประสานงาน
และการใช้ผลการ
ปฏิบัติงานของผูอ้ื่น 
2060 การรายงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ถ้ามี) 
2070 ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบภายนอกและ
ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ 
 

 

 

 

 

 

2110 การก ากับดูแล 
2120 การบริหารความ
เสี่ยง 
2130 การควบคุม 
 

 

 

 

 

ฝใ2201 
ข้อพิจารณาในการ
วางแผน 
2210 การก าหนด
วัตถุประสงค ์
2220 การก าหนด
ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 
2230 การจัดสรร
ทรัพยากร 
2240 แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

2310 การระบุ
ข้อมูล 
2320 การ
วิเคราะห์ 
และประเมนิผล 
2330 การ
จัดเก็บข้อมลู 
2340 การก ากับ
ดูแลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

2410 หลักเกณฑ์
ในการรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
2420 คุณภาพของ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
2430 การระบุ
ข้อความการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบ
มาตรฐานและ
จริยธรรมการ 
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
2440 การเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
2450 การให้
ความเห็นใน
ภาพรวม 
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ส่วนที่ 1 

มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 

มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 

1000: วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที และควำมรับผิดชอบ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน ตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในเป็นระยะ ๆ และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ให้ความ
เห็นชอบเพ่ือเป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการ เผยแพร่กฎ
บัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน  
1010 : กำรแสดงกำรยอมรับภำรกิจงำนตรวจสอบภำยใน ตำมที่ปรำกฏในกฎบัตรกำรตรวจสอบ 

 ภำยใน 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ (ถ้ามี) เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ก าหนดภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
ตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

1100: ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรม 

 1110: ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน 
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ (ถ้ามี) เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มที่ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องยืนยันต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 1120: ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ล าเอียงหรือมีอคติไปทานหนึ่งทางใด และให้หลีกเลี่ยงใน 

เรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ  
1130: ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม 
 ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น 

อิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจ ากัดที่
เกิดข้ึนในแต่ละกรณี 

  
     

1200: ความเชี่ยวชาญ 
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๑๒๐๐ : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๑๒๑๐ : ควำมเชี่ยวชำญ : 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ ที่จ า 
เป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒๒๐ :  ควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  และมี
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

๑๒๓๐ : กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๑๓๐๐ : กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมี   
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

๑๓๑๐ : กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและ 
ภายนอกส่วนราชการ 

๑๓๒๐ : กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายใน และภายนอกให้ 
หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ทราบในเรื่องดังนี้ 

• ขอบเขตและความถ่ีของการประเมินทั้งจากภายใน และภายนอก 
• คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ประเมิน 
ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
• รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
• แผนการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2... 
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ส่วนที่ ๒ 
มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

๒๐๐๐ : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ 
๒๐๑๐ : กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง  
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 

๒๐๒๐ : กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ 
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) พิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการ
ตรวจสอบด้วย 

๒๐๓๐ : กำรบริหำรทรัพยำกร 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสมเพียงพอ และเกิด
ประสิทธิผล เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัติ 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
๒๐ 

๒๐๔๐ : นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติงำน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๐๕๐ : กำรประสำนงำนและกำรใช้ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ่ืน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานและการ
พิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนที่ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาใน
ด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงาน
ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

๒๐๖๐ : กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ถ้ำมี) 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ให้หัวหน้าส่วน 
ราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ทราบถึงวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ  และการปฏิบัติตามระเบียบ 
มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็น
ความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการ 

 
ก ากับดูแล... 
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ก ากับดูแล รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆที่หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ  (ถ้ามี) ให้
ความส าคัญ 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ๒๑ 

๒๐๗๐ : ผู้ใช้บริกำรตรวจสอบจำกภำยนอกและควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร 
ในกรณีที่การตรวจสอบภายในด าเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน ส่วนราชการยัง
ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ให้บริการจากภายนอก  เพ่ือให้
การด าเนินงานสามารถบรรลุตามที่ก าหนดไว้ 

๒๑๐๐ : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ 
ก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ 
และอาศัยความเสี่ยงของส่วนราชการ ทั้งนี ้การตรวจสอบภายในจะมีความน่าเชื่อถือและเพ่ิมคุณค่า 
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซ้ึง รวมทั้งได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ๒๒ 
๒๑๑๐ : กำรก ำกับดูแล 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้ค าแนะน าที่เหมาะสมในการปรับปรุง
กระบวนการก ากับดูแลของส่วนราชการ เพ่ือ 
• การก าหนดยุทธศาสตร์และการด าเนินงาน 
• การก ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
• การเสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าเพ่ิมให้เกิดภายในส่วนราชการ 
• การให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของส่วนราชการมีประสิทธิผล 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 
• การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในส่วนราชการ 
• การประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้าม)ี ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ให้บริการให้ความ
เชื่อมั่นอ่ืนๆ และฝ่ายบริหารของส่วนราชการ 

๒๑๒๐ : กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมีประสิทธิผล และสนับสนุนให้เกิด
การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
๒๓ 
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๒๑๓๐ : กำรควบคุม 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุมในเรื่องต่างๆ  ที่
เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุม  รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๒๒๐๐ : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของส่วนราชการ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๒๒๐๑ : ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผน 

ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่จะน ามาใช้ในการควบคุม
ผลการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๒๕ 
• ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการด าเนินงานของกิจกรรม ตลอดจน
วิธีการที่จะน ามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
• ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของกิจกรรม 
เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบการควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
• โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 

๒๒๑๐ : กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ที่จะตรวจสอบ 
๒๒๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความ
เสี่ยง 
๒๒๑๐.A๒ : การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยส าคัญ 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๒๖ 
๒๒๑๐.A๓ : หลักเกณฑ์ที่เพียงพอเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประเมินการก ากับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุม ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่าฝ่ายบริหารและหรือหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของการด าเนินงานในกรณีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมีความเพียงพอ      ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่า  
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หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับฝ่ายบริหารและหรือหัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 

๒๒๒๐ : กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
๒๒๒๐.A๑ : ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการท างาน
ต่างๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแล
ของบุคคลอื่นๆ  
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๒๗ 
๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น หากผู้รับบริการขอรับค าปรึกษาใน
เรื่องที่มีนัยส าคัญ ผู้ตรวจสอบภายในควรท าความเข้าใจกับผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร 
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ใน
การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ           ผู้ตรวจสอบภายในควร
ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการให้ค าปรึกษา 
๒๒๒๐ .C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่าได้ก าหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หากในระหว่างปฏิบัติงานมีการปรับปรุง
เงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไขที่
ปรับปรุงนั้น เพ่ือพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ 
๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุการ
ควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ 

๒๒๓๐ : กำรจัดสรรทรัพยำกร 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงานตลอดจนข้อจ ากัดของเวลา
และทรัพยากรที่มีอยู่ 

๒๒๔๐ : แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๒๘ 

๒๓๐๐ : กำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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๒๓๑๐ : กำรระบุข้อมูล 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลที่มีความเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้องและที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒๓๒๐ : กำรวิเครำะห์และประเมินผล 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
และผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 

๒๓๓๐ : กำรจัดเก็บข้อมูล 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ 
เพ่ือสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๒๙ 

๒๓๔๐ : กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมคีุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๓๐ 

๒๔๐๐ : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 
๒๔๑๐.A๑ : การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องมีผลการตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบนั้น  

จะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบภายในที่เสนอนั้น จะต้องค านึงถึงความคาดหวัง
ของหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ น่าเชื่อถือมีความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 

๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตและผลการ
ตรวจสอบ 

๒๔๒๐ : คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องรายงานด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค ์ครบถ้วน และทันกาล 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๓๑ 
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๒๔๓๐ : กำรระบุข้อควำมกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบ มำตรฐำนและจริยธรรม 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
การระบุในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ 
มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ก็ต่อเมื่อผลการประเมิน การประกัน
และปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบมาตรฐาน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๓๒ 

๒๔๔๐ : กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บุคคลที่เก่ียวข้อง
ทราบตามความเหมาะสม 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๓๓ 

๒๔๕๐ : กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม 
การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของส่วนราชการ ตลอดจนความคาดหวัง
ของหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความเห็นใน
ภาพรวมดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้มีความเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ 

๒๕๐๐ : กำรติดตำมผล 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ๓๔ 

๒๖๐๐ : กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร 
ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยอมรับ 
นั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ส่วนราชการสามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง 
หารือกับผู้บริหารระดับสูง หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 
ค ำอธิบำยศัพท์ 

ค ำนิยำม 
กำรตรวจสอบภำยใน กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค า ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
ซึ่งจัดให้มีข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะ
ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ค ำอธิบำยศัพท์ 
กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจ
หน้าที่ (Charter) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบภายในต้อง
ประกอบด้วย 

: สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
: สายการรายงาน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
: สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
: ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ยุทธศำสตร์ การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของส่วนราชการ 
กำรก ำกับดูแล กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือก ากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของ(Governance) 
หน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม 
กำรก ำกับดูแลเทคโนโลยี กระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ 
สำรสนเทศ ได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของส่วนราชการ (Information Technology 
Governance) 
กำรควบคุม (Control) การกระท าใดๆ ก็ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายบริหาร และกลุ่มบุคคล 
ก าหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองค์กร และก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงาน
สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ๓๗ 
กำรควบคุมพื้นฐำน การควบคุมที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการก ากับดูแล โดยจัดให้ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology เช่น ระบบงานข้อมูล ระบบเครือข่าย และบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 
Controls) การควบคุมแบบทั่วไป (General Controls) และแบบเฉพาะทาง (Technical Controls ) 
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กำรทุจริต (Fraud) การกระท าที่กฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด 
อ านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระท า ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือมีเหตุ
บีบคั้นจากผู้อ่ืน การทุจริต คือ การกระท าของบุคคลหรือองค์กร เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง หรือ
บริการพิเศษ โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ หรือเป็นการกระท าเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
(Risk Management) ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมาย 
กำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม ในอันที่จะเป็นการสร้าง 
(Add Value) มูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยท าให้ส่วนราชการสามารถ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งอาจด าเนินการในรูปแบบของการให้
ค าปรึกษาแนะน า หรือการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออ่ืนๆ ที่เห็นสมควร เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์ 
ด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยจะท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ส่วนราชการมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพมีมาตรการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่รัดกุมเพ่ือให้การ
บริหารราชการโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใส่ มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน 
ควำมเสี่ยง (Risk) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของส่วน
ราชการ ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ๓๘ 
งำนบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผล
(Assurance Services) อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน 
(Consulting Services) และขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงานการ
ออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น 
ต้อง (Must) การเน้นความส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจ
ใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานใน
รายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติ... 

15 



 
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ่ืน รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ 
ของบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น รายงานผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของที่ปรึกษาโครงการของส่วนราชการ เป็นต้น 
แผนกำรตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับ 
เรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ๓๙ 
แผนกำรปฏิบัติงำน แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ล่วงหน้าว่า
จะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึง
จะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 
ผู้รับบริกำร ผู้ร้องขอรับการบริการหรือหน่วยรับตรวจ 
ภำรกิจงำนตรวจสอบภำยใน งานของผู้ตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ส่วนรำชกำร กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าและจังหวัด แต่ไม่
รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่ก าหนด 
ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ส่วนกลาง หมายถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าของส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้ำหน่วยงำน ต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งท าหน้าที่ในการก ากับดูแล 
ตรวจสอบภำยใน การบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่ส่วนราชการเลือกใช้บริการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดูแลเรื่องของสัญญาว่าจ้าง และคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลงาน รวมทั้งรายงานให้หัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ได้รับทราบ และติดตามผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
กรมบัญชีกลาง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ๔๐ 
 
 
 
 
 

 
จริยธรรม... 
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จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 

เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับ 
จากบุคคลทั่วไปรวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่ง
หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ควำมมีจุดยืนที่ม่ันคง (Integrity) 
1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ 

รับผิดชอบ 
1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้า 

ไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสร้างความเสียหายต่อ
ส่วนราชการ 

1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 

2. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) 
2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่ความ 

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะท าให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยง 
ธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งหมดที่ 
ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะท าให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือน
ไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

3. กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) 
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 
1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง  

และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
4. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) 
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของ 

ส่วนราชการ 
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ 

คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน 
นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ ในสาขาวิชาอ่ืนซึ่ง
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จ าเป็นและ เหมาะสม ดังนี้ 
 

1. มีความเชี่ยวชาญ... 
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1. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การ 
บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจากภายใน และ
ภายนอกองค์กร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีความรู้ ความช านาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค การ 
ตรวจสอบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 
3. มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงาน  
การจัดท าและการบริหารงบประมาณ 
4. มีความสามารถในการสื่อสาร การท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห ์การ 
ประเมินผล การเขียนรายงาน 

5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที ่ 

ถูกต้องกล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ 
7. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
8. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

เที่ยงธรรม 
9. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์ 

และมองปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร 
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จรรยำบรรณวิชำชีพผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 
 1.ควำมมีจุดยืนที่ม่ันคง (Integrity) 

1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
      และมีความรับผิดชอบ 

  1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้า 
      ไปมีส่วนร่วมในการกระท าท่ีอาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือ 
      สร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ  
      ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 

 2.ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) 
  2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่ความ 
        ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติจน 
                           เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
  2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม 

      ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
  2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท้ังหมดที่ตรวจ 

      พบซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะท าให้รายงานการ 
        ตรวจสอบบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

3.กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) 
  3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
        ตรวจสอบ 
  3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง  
         จะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
 4.ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) 
  4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
  4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ 

      สว่นราชการ 
1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ 

      คุณภาพของการให้บริหารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 
ผังข้ันตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

ผังข้ันตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 

3. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 

4. เสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี              
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัตติามล าดับชั้น 

5. จัดส่งแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี ส่งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

6. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามล าดับชั้น 

 
7. แจ้งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้หน่วยรับ

ตรวจทราบ 

 
8. จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดวันท่ีพร้อมแบบ

ตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจ ด าเนินการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานให้พร้อมรับการตรวจ 

 
9. เข้าตรวจสอบภายใน ตามแบบตรวจสอบภายใน       

ในวันเวลาที่ก าหนดไว ้

 

10. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับชัน้ 

 
ไม่มีข้อทักท้วง มีข้อทักท้วง 

11. ติดตามผลการปฏิบัตติามข้อทักท้วง 
 

12. สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี  
ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน 
 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน/ 
กฎบัตร/คู่มือการตรวจสอบภายใน 
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ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

 

ผลผลิต  รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มจากประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง จากหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานในสังกัด) 

 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน น าผลกระทบการควบคุมภายใน และความเสี่ยงมา
ประเมินโดยระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ผล
การประเมินระบบความคุมภายใน และผลการประเมินความเสี่ยง มาจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน 

ขั้นตอนที่ 4  จัดท าแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจ 

ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 แจ้งผลการตรวจสอบ 

   กรณีไม่มีข้อทักท้วง แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ 

   กรณีมีข้อทักท้วง แจ้งหน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อทักท้วง 

ขั้นตอนที่  8 ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อทักท้วง 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  (Internal Audit Process) 
  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้            
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ  ประกอบด้วย   
   1.  การวางแผนตรวจสอบ 
   2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
   3.  การจัดท ารายงานและติดตามผล 

1.  กำรวำงแผนตรวจสอบ 
   การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด  ด้วย
วัตถุประสงค์อะไร  ที่หน่วยรับตรวจใด  ณ  เวลาไหนและใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่   คือ  
บุคลากร งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม  การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา  งบประมาณ  และอัตราก าลังที่ก าหนด     
   การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ  3  เรื่อง  ได้แก ่
   เรื่องท่ี  1  ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
   เรื่องท่ี  2  ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
   เรื่องท่ี  3  การเสนอแผนการตรวจสอบ 

เรื่องท่ี  1   ประเภทของกำรวำงแผนตรวจสอบ  
        ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ  แบ่งการวางแผนตรวจสอบ ออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี้ 
        1.1  การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 
      1.2  การวางแผนการปฏิบัติงาน  (Engagement  Plan) 

1.1  กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ  (Audit  Plan) 
    แผนการตรวจสอบ  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น 
โดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบ
ทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ  เพ่ือให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา
แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้
เดินไปในแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ แผนการตรวจสอบจะก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายและขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น  2 ระดับ ได้แก่ 
    ก.  แผนกำรตรวจสอบระยะยำว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  
โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 – 5 ปี  และแผนฯ ต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  - หน่วยรับตรวจ หมายถึง  หน่วยงานต่าง ๆ  ที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ       
หรือหน่วยงานนั้น ๆ 
   -  เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง  เรื่องหรือแผนงาน  งาน/ โครงการ ที่จะตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว 
   

ระยะเวลา... 
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- ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ  หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ 

ละแห่งหรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 
- จ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง จ านวนผู้ตรวจสอบ และจ านวนวันที่จะใช้ในการ

ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
   ข.  แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี และต้อง
จัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้  โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่
ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว  มาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปีประกอบด้ วย
สาระส าคัญ  ดังนี้ 
     (1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ   ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะ
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้   เช่น   
เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและประหยัด มีการบริหาร
จัดการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบาย  และ
วิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้  และ
ทันเวลา  
       (2)  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือให้
ทราบว่าจะด าเนินการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใดและเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง เมื่อไร ความถี่ในการตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่องและจ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง  ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานควรก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว   
      (3)  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
                   (4)  งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   1.2  แผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement  Plan) 
  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบตามข้อ  1.1  เสร็จเรียบร้อย
แล้ว  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ  ตาม
แผนการตรวจสอบที่วางไว้  โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ   ฉะนั้น 
แผนการปฏิบัติงาน จึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบ  ได้
จัดท าขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต การตรวจสอบ และวิธีการ
ตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย    

เรื่องท่ี  2  ขั้นตอนของกำรวำงแผนตรวจสอบ    
               เพ่ือให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
        2.1  การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
       2.2  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
      2.3  การประเมินความเสี่ยง 
       2.4  การวางแผนการตรวจสอบ 
        2.5  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

2.1 การส ารวจ... 
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2.1  กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

   การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้  และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งท าความคุ้นเคยกับหน่วยงานและ
ระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะ
ด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ  ผู้ตรวจสอบภายในควรส ารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อน
ด าเนินการตรวจสอบในแต่ละปีหรือในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษา 
ข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน  นโยบาย  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  ระเบียบปฏิบัติขององค์กร  
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติงาน  และคู่มือการปฏิบัติงาน การให้ได้มาซึ่งข้อมู ล
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น  ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  สัมภาษณ์หัวหน้า
หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
งานที่เคยมีการตรวจสอบ มาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษท าการและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในครั้งก่อนประกอบด้วย 

2.2  กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้     จัดให้มี
ขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ดังกล่าว และสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ  5  องค์ประกอบ   คือ   
         - สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)    
        - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)    
        - กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)    
      - สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication)    
      - การติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation) 
         กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน   มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้น าไปปฏิบัติ
ตามที่ก าหนด  และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการควบคุมภายในแบ่งได้หลายประเภท 
เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน  ประเมินผล
ตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง การประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมโดยรวม
ขององค์กร เป็นต้น โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายใน จะเลือกประเมินผลในประเภทใดประเภทหนึ่ง  
โดยก าหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจ าเป็น   
        ทั้งนี้ ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในไม่ว่าจะด าเนินการในประเภทใดก็ตาม จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ  ดังนี้ 
  (1)  การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือจะประเมิน
เฉพาะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง หรือจะประเมินเฉพาะ        
องค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง 
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  (2)  การท าความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรท าความ
เข้าใจโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการและวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากระบบการควบคุมภายใน 
  (3)  การทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนนี้  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร ยังคงเหมือนหรือแตกต่าง
กับรูปแบบ โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการควบคุมที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยอาจใช้    การสอบถาม และ
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง 
  (4)  การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ ให้ทราบว่าระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความมั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามเป้ าหมายและ              
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  (5)  การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่าระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป 
รวมทั้งช่วยในการก าหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ เจ้ าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา อัตราก าลัง และงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง  (Risk  Asessment) 
     เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององค์กรโดยทั่วไปมักจะแบ่งลงตามหน่วยงานและกิจกรรม 
ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่ควรด าเนินการตรวจสอบ
ในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน  และเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่  อันได้แก่  อัตราก าลัง 
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องน าแนวทางการประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็น
ผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญในระดับสูง ก็ควรวาง
แผนการตรวจสอบทันทีหรือในปีแรก ๆ 
 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความ
เสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กรก็ได้ ตามความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 
  (1)  กำรระบุปัจจัยเสี่ยง  เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
ภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้น  จากสภาพแวดล้อม  ทั่วไปทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กร และน ามาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน 
ด้านความรู้  ด้านการเงินและด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น 
          (2) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายใน
องค์กรว่าเป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไร
ต่อองค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด  โดยอาจก าหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ ยงที่พบเป็น  
3 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ า และให้คะแนนก ากับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = 3 คะแนน  ระดับกลาง = 2 คะแนน 
ระดับต่ า = 1 คะแนน หรืออาจก าหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมาก สูงปานกลาง ต่ า  ต่ ามาก เพ่ือให้ได้คะแนนที่
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพิ่มมากข้ึนก็ย่อมได ้

ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้  ผลกระทบที่เกิดอาจเทียบกับจ านวนเงินที่ต้องเสียไป จากการ 

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  หรือการระบุผลกระทบเป็นปริมาณหรือตัวเลข เช่น การจัดท าแผนก่อสร้างถนน
ไม่มีการส ารวจข้อมูลอย่างเพียงพอ  ท าให้มีอุปสรรคในขั้นตอนการด าเนินงาน เสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจเพ่ิมเติม  
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับความถี่ที่จะเกิด  และจากการเก็บข้อมูลสถิติแล้วพบว่าเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี   จ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในแต่ละครั้งตั้งแต่ 500,000 – 1,๐00,000 บาท ดังนั้นอาจก าหนดว่าปัจจัยเสี่ยง  ในเรื่องนี้
หากอยู่ในความเสี่ยงระดับสูง =  3 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 500,000  บาท  หากเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง = 
2 คะแนน จะอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่า 500,000 ไม่ต่ ากว่า 100,000    และเป็นความเสี่ยงต่ า = 1  คะแนน ใน
เกณฑ์ตั้งแต่ 100,000 บาทลงไป 
  ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์  ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปในภาพรวมของส่วนราชการ ว่าแต่
ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง 
  (3) จัดล ำดับควำมเสี่ยง  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยงาน หรือ   
กิจกรรมตามที่เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว  ให้น ามาจัดเรียงล าดับจากคะแนนมากสุดไปหา   
น้อยสุด  เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีต่อไป  

2.4  กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
         จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายใน จะ
สามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด ดังนี้ 
  (1) น าล าดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3  มาพิจารณาจัดช่วงความ
เสี่ยง เพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ที่ควรวางแผนการตรวจสอบในปีแรก ๆ 
และไล่เรียงความเสี่ยงตามล าดับที่ค านวณได้ในปีถัด ๆ ไป 
  (2)  พิจารณาความถี่ท่ีควรเข้าท าการตรวจสอบ 
  (3)  ค านวณจ านวนคน/วัน ที่จะท าการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
  ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ  ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้  
ความสามารถ  และความช านาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ 
  เมื่อได้ก าหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว  ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี โดยการน าข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี  ดังนี้ 
                     (1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ เพ่ือจะได้วางแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
            (2) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ  เรื่องที่ตรวจความถี่ในการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจ านวนคน / วัน 
            (3) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

2.5  กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
  ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี  ในการวางแผนการปฏิบัติงานยังต้องอาศัยข้อมูล 
 

จากการส ารวจ... 
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จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้
การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญการวางแผนการ
ปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การ
วางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนด าเนินการ   ดังนี้ 
   (1)  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
   (๒)  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
    (3)  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
   (4)  การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

(1)  กำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ 
                 ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบควรท าการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ประชุมหารือ
กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ  สัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ารวจได้ จัดท าแผนภาพ (Flowchart)  การปฏิบัติงาน เป็น
ต้น และในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานก็ควรต้องประเมินความเสี่ยงใน
ระดับกิจกรรม เพ่ือหาข้อมูล  หลักฐานเพ่ิมเติม  ที่จะก าหนดประเด็นของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควร
ตรวจสอบในรายละเอียด เพ่ือจะได้ก าหนดวัตถุประสงค์  ขอบเขตและแนวทาง การปฏิบัติงานตรวจสอบใน
รายละเอียดต่อไป   

(2)  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำน 
           ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในเรื่อง หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้  
เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว  ผู้ตรวจสอบจะได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้างในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ ส าคัญ ๆ  
หรือที่ควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม      

(3)  กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นการก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าจะตรวจสอบอะไรเป็นจ านวน
มากน้อยเท่าใด  ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ซึ่งควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่าง ๆ เอกสารหลักฐาน  
รายงาน  บุคลากรและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง   

(4)  กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
                     แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การก าหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบ -ภายใน
ต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
รายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง  ด้วยวัตถุประสงค์อะไรที่หน่วยรับตรวจใด  
ณ  เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด  ซึ่งจะช่วยในการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดท ารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด   
   แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ควรประกอบด้วย
สาระส าคัญ  ดังนี้ 
    
 

1) เรื่องและหน่วย... 
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1) เรื่องและหน่วยรับตรวจ  ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใด  และ  ณ   

หน่วยรับตรวจใดบ้าง 
                     2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะทราบ
ประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง  เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
                   3)  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงาน ที่จะท า
การทดสอบ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
                    4)  แนวทางการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้
ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์  การประเมินผลและการบันทึกข้อมูลที่ได้รับ
ระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม (รายละเอียดเทคนิคการ
ตรวจสอบปรากฏในบทที่  3)   อันจะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน  และ  เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
                    5) ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ  เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเรื่องใด  และตรวจสอบเมื่อใด 
                    6) สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการตรวจสอบที่
ส าคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอ้างอิง และการค้นหากระดาษ
ท าการ  นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน 

  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  งานขั้นต่อไปของ             
ผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าท าการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน คือ  กระดาษท าการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  เพ่ือ
บันทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป    

เรื่องท่ี  3  กำรเสนอและกำรอนุมัติแผน 
    เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ
แผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี  และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้         
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งด้วย 
   เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อย  ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
     การปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ  สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน 
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ
ขององค์กร  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ   และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 

การปฏิบัติงาน... 
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กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  3  เรื่อง  ได้แก่   

    เรื่องท่ี  1  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
    เรื่องท่ี  2  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
    เรื่องท่ี  3  การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

  เรื่องท่ี  1  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       หลังจากจัดท าแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าตารางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรมและท าความตกลงกับ หน่วยรับตรวจ
ในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ  ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ  การด าเนินการ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีขั้นตอน  ดังนี้ 

1.1  การแจ้งผู้รับตรวจ  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในควรติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  และ 
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต  ก าหนดวันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
   1.2  การคัดเลือกทีมตรวจสอบ  เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับ  ความรู้  
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ  อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
   1.3 การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพ่ือให้ทีมตรวจสอบได้รับทราบ
ถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม และกระดาษท าการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 

1.4  หัวหน้าทีมตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรก าหนดให้หนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นหัวหน้าทีมเพ่ือท าหน้าที่เพ่ิมเติม  ดังนี้ 
            (1)  สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ   โดยจัดประชุมเปิดและปิดงาน
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ 
       (2)  จัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ก ากับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีม     
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
     (3) แก้ไขเพ่ิมเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.5 การเตรียมการเบื้องต้น  เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด  ผู้
ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (๑) สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว  เพ่ือก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น
กระดาษท าการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    (2) ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ปัญหา  
แผนงานและวัตถุประสงค์โดยรวม 
    (3) ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ  
    เรื่องท่ี 2   ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีม
ตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์  
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควร
ด าเนินการ  ดังนี้        

   2.1 การมอบหมาย... 
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  ๒.๑ การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความช านาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนา  ความช านาญและ
ประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย 
                    2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอน  ดังนี้ 

(1)  การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ  ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลาย 
ลักษณ์อักษร และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 

(2)  การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ว่ามี 
ประสิทธิภาพเพียงใด 
   (3)  การท าการตรวจสอบ  สอบทาน  ทดสอบรายการ  เอกสารและสินทรัพย์  ทั้งนี้ 
รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
               (4) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
                          (5)  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์  ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น
ตัวเลข 
   ๒.๓ การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมทีมอย่าง ละเอียดสม่ าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  และ
ขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
            2.4 การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าแผนการปฏิบัติงานที่ได้
จัดท าไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไข
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการ
ปฏิบัติงานไว้ในกระดาษท าการ  ซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 

2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจ าเป็นต้อง 
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป  โดยพิจารณาความสมเหตุสมผล
และความคุ้มค่าท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้  ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ทุกครั้ง 
   2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบการประชุมปิดงานตรวจสอบจะกระท าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อ
หัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดท าสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุป
จากที่ประชุม เรื่องต่าง ๆ ที่น าเข้ามาเป็นวาระการประชุม  ดังนี้ 
      (1)  สรุปการตรวจสอบ 
      (2)  ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย 
      (3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 
      (4)  แจ้งก าหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
      (5)  ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ 

   
 

เรื่องท่ี 3... 
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เรื่องท่ี  3  การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

               หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบ  ควรสอบ
ทาน ให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์  และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ    ที่ก าหนด
ไว้  นอกจากนี้  หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษท าการ  เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้ จากการ
ตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้   
                 การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  ประกอบด้วย 
           3.1  การรวบรวมหลักฐาน 
             3.2  การรวบรวมกระดาษท าการ 
    3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ 
      3.1  กำรรวบรวมหลักฐำน 
                   หลักฐานการตรวจสอบ (Audit  Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ 
ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้ึนระหว่างท าการตรวจสอบ รวมถึง  
หลักฐานที่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่ง
ที่ได้ตรวจพบนั้น  มีความถูกต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบด้วย
คุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ (Competency) ความ
เกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness)    
              ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ  หมายถึง  ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และจ านวนข้อมูลมี
ความเพียงพอที่จะท าให้สามารถยืนยันหรือให้ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ท าให้ทุกคนสรุปความเห็นได้
อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจ านวนเพียงพอหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานทางตรงหรือ
หลักฐานทางอ้อม ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางตรงซึ่งได้แก่หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนแน่นอนท าให้ทุกคนหมดความ
สงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็นหลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่หลักฐานแวดล้อมที่มาเสริมความ
มั่นใจและความน่าจะเป็น ดังนั้น หลักฐานทางอ้อมอาจจะต้องมีจ านวนมากหรือหลายประเภท 
               ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และโดย
ใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด  เช่น 
   - ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐานที่
ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ 
   -  ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ดี  น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มา
จากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน 
   -  การสังเกตการณ์  การค านวณ และวิธีการอื่นได้โดยตัวผู้ตรวจสอบเองน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล
หลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
  -  ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรือร่าง 
  -  ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ  มีความน่าเชื่อถือกว่าความเห็นของ
บุคคลธรรมดา 
  ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
มีความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
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  ความมีประโยชน์ของหลักฐาน  หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหาร  
เพ่ือให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  เช่น  ความทันเวลา (Timeliness)  ในการใช้
ประโยชน์ และความมีสาระ(Materiality) ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ 

3.2  กำรรวบรวมกระดำษท ำกำร  (Working  Papers   Preparation) 
                  กระดาษท าการ  (Working  Papers)  คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นในระหว่าง  
การตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
การรวบรวมหลักฐานและข้อมูล  ตลอดจนการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องจัดท ากระดาษท าการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ผลที่ได้จากการตรวจสอบและ
หลักเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบ และยังเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน   
ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อันเป็นการบ่งชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ  เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง รวมทั้งการอ้างอิงในการตรวจสอบครั้งต่อไป และการอ้างอิงกับ
บุคคลภายนอก   
  วัตถุประสงค์ของกระดำษท ำกำร   
   หลักเกณฑ์ ในการจัดท ากระดาษท าการยังไม่มีการก าหนดให้ เป็นรูปแบบใดแบบหนึ่ ง         
โดยเฉพาะ  และยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรส าเร็จว่าต้องจัดท าในรูปแบบใดและอย่างไร  ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องใช้ความรู้ความช านาญและดุลยพินิจของตนว่าการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดท ากระดาษท าการอย่างไร   
โดยยึดถือหลักท่ีว่ากระดาษท าการนั้นสามารถช่วยให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในใช้ทบทวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ที่ด าเนินการไปแล้วได้เป็นอย่างดี  และสามารถบอกได้ว่างานนั้นได้ท าตามแผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่
เพียงใด    
 

  ประเภทของกระดำษท ำกำร  ประกอบด้วย 
   1.  กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง เช่น กระดาษท าการที่ใช้บันทึกแผนการ
ตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระดาษท าการ
บันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษท าการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ กระดาษท าการ ในการ
ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
   2.  กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ  เช่น ส าเนาเอกสาร หรือส าเนารายละเอียด
ประกอบบัญชีหรืออ่ืน ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน  เป็นต้น   
   3. กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับแจ้งการ ยืนยันยอด  
แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต  เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ส าเนาเอกสารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจหรือ
ได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษท าการ  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
กระดาษท าการประเภทนี้  เช่นเดียวกับกระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น 
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ลักษณะของกระดำษท ำกำรที่ดีควรประกอบด้วยลักษณะ  ดังนี้ 

  1. ความถูกต้องและสมบูรณ์  เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง รวมทั้ง   ได้ใช้
วิธีการตรวจสอบอ่ืนจนแน่ใจว่าถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีกระดาษท าการตามขั้นตอนต่าง ๆ และใช้อ้างอิงได้
อย่างสมบูรณ์    
  2. ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบที่ใช้ และล าดับผล
การตรวจสอบที่ได้  ถ้อยค าที่ใช้ควรเลือกใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีค าอธิบายความอย่างกะทัดรัดและได้ใจความ 
   3. ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน  กระดาษท าการแต่ละแผ่นควรจัดท าให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  เขียนตามล าดับจากบนลงล่าง  จากซ้ายไปขวา  ด้วยลายมือและการลงนามที่อ่านง่าย จัดเรียง
กระดาษท าการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน  การจัดท ากระดาษท าการควรท าในรูปแบบเดียวกัน 
  4. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์ กระดาษท าการควรให้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดท าและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง ไม่ควรมีรายละเอียดเกิน
ความจ าเป็น สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ  และผลสรุปของการตรวจสอบ   และต้อง
ประหยัดเวลาในการจัดท าในระหว่างการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  โดยการ
สรุปการตรวจสอบจากกระดาษท าการที่ได้จัดท า  ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาอย่างรอบคอบและสรุปเฉพาะ
สิ่งที่เป็นสาระส าคัญเท่านั้น 
   ผลสรุปกำรตรวจสอบจำกกระดำษท ำกำรอำจท ำได้หลำยรูปแบบ  คือ 
  1. การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ  เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบเป็นส่วน ๆ  
โดยระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ       ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง  สิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ 
  2. การสรุปแบบสถิติ  เป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้จากการทดสอบรายการ   
การสรุปสมควรจัดท าเป็นขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วนยอดจะมีรายละเอียด       
ประกอบน้อยลดหลั่นกันลงไปตามล าดับ 
  3. การสรุปผลการประชุม  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในหน่วยรับตรวจ ผู้
ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นด้วย และสิ่งที่ไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และระบุวันที่ 
เวลา ที่มีการประชุม 
  4. การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ
ภายในตามข้ันตอนของแนวการตรวจสอบ 
  5. การสรุปข้อบกพร่อง  เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ 
  กำรจัดเก็บกระดำษท ำกำร 
  โดยปกติกระดาษท าการท่ีท าขึ้นในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะจัดเก็บไว้ในแฟ้ม แยกเป็น 2 ประเภท  
กล่าวคือ 
  1. แฟ้มปัจจุบัน (Current File) ใช้กับกระดาษท าการที่ท าขึ้นในงวดการตรวจสอบงวดนั้น หรือ
ครั้งนั้นโดยเฉพาะ และจะไม่มีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป  เช่น กระดาษท าการตรวจนับ
เงินสด ฯลฯ 
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2. แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษท าการท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดอ่ืน ๆ          

ที่มีความส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนภูมิ   
การจัดแบ่งส่วนงาน  ฯลฯ 

     3.3  กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ 
  การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดท า       
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ หรือเป็น
เรื่องที่เห็นว่าจ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริง
และหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ  เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหา
ข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  สิ่งที่ตรวจพบ  (Audit  Finding)  หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้
ระหว่างการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  ข้อตรวจพบที่ควรแก่การรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1. มีความส าคัญควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดีและด้านข้อบกพร่อง 
ข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่น ส่วนข้อตรวจ
พบ ด้านบกพร่อง  ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาส าคัญ  มีผลกระทบต่อผลส าเร็จของงานอย่างมีสาระส าคัญ 

2. มีหลักฐานชัดเจนและรับฟังได้  ผลสรุปดังกล่าวอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานถูกต้อง 
เชื่อถือได้  และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม  โดยการใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ 
  ในการสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้อตรวจพบให้ครบองค์ประกอบ  โดย
ต้องชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร (Statement of Condition) สิ่งที่
ตรวจพบต่างจากข้อก าหนด  กฎหมาย  หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit Criteria) สิ่งที่ตรวจพบมีผล อย่างไร
บ้าง (Effect) ท าไมจึงเกิดขึ้นได้ (Cause) และจะแก้ไขได้อย่างไร องค์ประกอบของข้อตรวจพบประกอบด้วย  5  
องค์ประกอบ  ได้แก่ 
   1. สภาพที่ เกิดจริง (Condition) ได้แก่  สิ่ งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจากการ
สังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด 
  2. เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ โดยอาจก าหนดจาก
กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่ดี 
  3. ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิดจากปัญหา
นั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ  จ านวนความเสียหาย  จ านวนวันที่ล่าช้า  การระบุผลกระทบที่ชัดเจน มี
สาระส าคัญ ๆ  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
  4. สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบการควบคุม
ภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยงานก าหนด  
   5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอขึ้น  โดยอาจ
เสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะนั้น
มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้  ข้อเสนอแนะควรท าในลักษณะสร้างสรรค์ และค านึงถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าท่ีจะปฏิบัติ 
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3.  กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 

                3.1 การจัดท ารายงาน 
               การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์  
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความ
เสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง  
เพ่ือเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
     การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องเอาใจใส่ เป็น
พิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด  ลักษณะของ
รายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือ ข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ โดยสรุป 
ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ 
   ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค  ตัวเลขทุก
ตัว  เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูลเหล่านั้นแล้ว การอ้างอิง
ทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ และสามารถให้ค าอธิบายแล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ ทุกเรื่อง  การรายงานสิ่งใด
ก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผู้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรงตามข้อเท็จจริง 

ชัดเจน  (Clarity)  หมายถึง  ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของ ผู้ตรวจสอบ   
หรือสิ่งทีต่้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน  โดยไม่ต้องมีการตีความหรืออธิบาย
เพ่ิมเติม   
   กะทัดรัด  (Conciseness)  หมายถึง  การตัดทอนความคิด ข้อความ  ค าพูดที่ฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่
ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป   
   ทันกาล  (Timeliness)  การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการแก้ไข
สถานการณ์  ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ  ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ       
ผู้บริหารต้องน าสิ่งที่เสนอในรายงานไปด าเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพ่ือการศึกษา ทาง
ประวัติศาสตร์ 
   สร้างสรรค์  (Constructive  Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความจริงใจ
ของผู้ตรวจสอบ  ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ต้องการให้
ปรับปรุง  ท าให้ผู้อ่านคล้อยตามค าแนะน า  และข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือ  ในการแก้ไข
ปรับปรุง  การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ  หรือการวิจารณ์โดยปราศจากการเสนอแนะข้อยุติที่
ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า 
   จูงใจ  (Pursuance)  การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยการ
ใช้รูปแบบถ้อยค า  และศิลปะของภาษา ท าให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหา หรือข้อแนะน า
ที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน  โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กร  ไม่ต าหนิโดยไม่มี
ข้อแนะน าในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากไม่แก้ไข   
  รูปแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
   รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ  และความต้องการของ           
ฝ่ายบริหาร  รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป  มีดังนี้  
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1.  การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written  Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะ  เป็น 

ทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดท า
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ  เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร 
    2.  การรายงานด้วยวาจา (Oral  Report) แยกเป็น 
                  2.1 การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน 
เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์  จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันที ที่ตรวจพบเพราะ
หากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น 
              2.2  การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ  เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและ    มี
การน าเสนอด้วยวาจาประกอบ 
   นอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้าหรือผลการ
ตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร  เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ  หรือขอ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ผู้รับตรวจไม่ให้
ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพ่ือการตรวจสอบ 
  รายงานแบบเป็นทางการและรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปประกอบด้วยสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
  1.  บทคัดย่อ  (Summary)  การเสนอรายงานควรจัดท าบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของรายงานที่จะ
น าเสนอผู้บริหาร  เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความครอบคลุมเนื้อหา 
ของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กร และข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้บริหารเข้าใจและสั่งการได้ 
  2.  บทน า (Introduction)  คือ ส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบเรื่องอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ หรือเป็นการตรวจสอบ
กรณีพิเศษ 
  3.  วัตถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่านรายงาน
ติดตามประเด็นได้สะดวก  และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ 
  4.  ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ท าการตรวจสอบมีมากน้อย
เพียงใด  มีข้อจ ากัดอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้   หรือต้องชะลอการตรวจสอบไว้ก่อน  
พร้อมเหตุผลประกอบ 
  5.  สิ่งที่ตรวจพบ (Audit  Findings) เป็นส่วนส าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดี และที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการด าเนินการแก้ไข รวมทั้งความเห็นของผู้รับการ
ตรวจ 
  6.  ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ ต่อ
ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพ่ือสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะสร้างสรรค์และสามารถ
น าไปปฏิบัติได ้
  7.  ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ  ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น 
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8.   เอกสารประกอบ (Supporting  Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียงการสรุปผล   

ดังนั้น  รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด  ข้อมูลใดที่จ าเป็นต้องอ้างถึง แต่เป็นข้อมูลยาวหรือมีรายละเอียดมาก  
ควรแสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมากจนเกินไปจนท าให้รายงานไม่
น่าสนใจ 
  3.2 การติดตามผล  (Follow  Up) 
  การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับการตรวจ
และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่  และข้อบกพร่องที่พบได้รับการ
แก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้
ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใด  และหากสั่งการแล้ว  หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับ
การแก้ไขอย่างเหมาะสม  หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ 
ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความ
เสียหายขึ้นในอนาคต 
  แนวทำงกำรติดตำมผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการ      
ติดตามผล  พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.  ควรก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อนไว้ใน
แผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน การก าหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล  ควรหารือกับหัวหน้าหน่วยงาน      
ที่รับการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการติดตามผล 
  3.  ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล
การปฏิบัติงานนั้น ๆ เพ่ือให้มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงหรือไม ่
   4.  ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่อง 
จากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้ค าแนะน าเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้
  5. ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจในการแนะน า
วิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และก าหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาด   และข้อบกพร่อง
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  6.  ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  
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บทที่ 3 
เทคนิคกำรตรวจสอบ  (Audit Technique) 

เทคนิคกำรตรวจสอบ  (Audit Technique) 

เทคนิคการตรวจสอบ  (Audit Technique)  หมายถึง  วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบควรน ามาใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน
โดยการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่ก าหนด  ดังนั้น       ผู้ตรวจสอบจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแต่ละกรณี  เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่าย ต่างกัน  และให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานความเชื่อถือไม่เท่ากันเมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้    แต่ละเทคนิคการตรวจสอบก็
มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ ท าให้ในบางครั้งผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการ  ตรวจสอบหลายอย่างมาประกอบกัน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน  
เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป  มีดังนี้ 

  1. กำรสุ่มตัวอย่ำง 
      เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วน  ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน ามา
ตรวจสอบ  การสุ่มตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  โดยค านึงถึงว่าข้อมูลทั้งหมดมี
โอกาสได้รับการเลือกเท่า ๆ กัน ผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุ ด      ซึ่งใน
ปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่ 4 วิธี  คือ 
       1.1 วิธี Random Sampling  เป็นการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด    โดย
ให้แต่ละหน่วยของข้อมูลมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจับสลาก   เป็นต้น 
        1.2 วิธี  Systematic Sampling   เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการก าหนดระยะหรือช่วง
ตอนของตัวอย่างที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้เท่า ๆ กัน  เช่น  เลือกตัวอย่างใบส าคัญ  1 ฉบับ  จากใบส าคัญทุก ๆ      
15  ฉบับ  เป็นต้น  ความห่างของระยะหรือช่วงตอนขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลและจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 
       ข้อมูลที่น ามาเลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงล าดับของ
ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน  ผู้ตรวจสอบต้องระวังในการก าหนดระยะของตัวอย่าง ว่าต้องไม่เป็นผลให้ข้อมูล
ทั้งหมดถูกเลือกหรือมิได้รับการเลือกเลยด้วย 
       1.3 วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
             1.3.1 Stratified Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
โดยมีวิธีด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
            1) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ 
ในกลุ่มเดียวกัน 
            2) สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม  เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ดี  มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
    วิธีนี้เหมาะส าหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณมาก และสถานที่เก็บมีหลาย
แห่ง  ซึ่งท าให้ข้อมูลมีโอกาสได้รับการสุ่มตรวจสอบเท่าเทียมกัน 
             1.3.2 Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึง
กัน โดยมีวิธีด าเนินการเป็น  2  ขั้นตอน  คือ 
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           1) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยก าหนดจ านวนเท่ากัน ซึ่งถือต าแหน่งที่ตั้งหรือการ 
เก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์  ส าหรับการก าหนดจ านวนกลุ่มและจ านวนรายการในแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะ
และปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 
          2) สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกทั้งกลุ่ม มาเป็น
ตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่างนี้  ซึ่งจะเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาดของข้อมูล 
       1.4 วิธี  Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลที่ ขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างที่ สุ่มเลือกนั้นควรเป็นสิ่งของที่มี             
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้  และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย 

  2. กำรตรวจนับ 
      เป็นการพิสูจน์จ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามท่ีบันทึกไว้หรือไม่   
สภาพของสิ่งของนั้นเป็นอย่างไร  อยู่ในสภาพช ารุดเสียหายหรือไม่  มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจนับ
นี้จะใช้การตรวจสอบเงินสด วัสดุ  ครุภัณฑ์และยานพาหนะ เป็นต้น 
      ข้อจ ากัด 
      1. สินทรัพย์ที่ตรวจนับจะต้องมีรูปร่าง หรือมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของสินทรัพย์นั้น    
เช่น เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน  เป็นต้น 
      2. การตรวจนับมิใช่เป็นเครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป 

  3. กำรยืนยันยอด 
      เป็นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช้ผู้รับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่าง ๆ ให้การยืนยันเป็น
ลายลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรง  การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะถือเป็นหลักฐานที่   เชื่อถือได้
มากที่สุด  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริง  เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝาก
ธนาคาร  หรือสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น  
      ข้อจ ากัด อาจไม่ได้รับความร่วมมือตอบยืนยันมาให้ผู้ตรวจสอบทราบ หรือมีข้อขัดข้อง อ่ืน ๆ 
ที่ท าให้ค าตอบที่ได้รับมีจ านวนน้อยเกินสมควร  เช่น หนังสือยืนยันยอดไม่ถึงมือผู้รับ เป็นต้น ซึ่งท าให้การ
ตรวจสอบเรื่องนั้นไม่ได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอ 

  4. กำรตรวจสอบเอกสำรใบส ำคัญ 
      เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี  ซึ่งเอกสารเหล่านี้พิสูจน์ความ
ถูกต้องของรายการที่ลงไว้ในสมุดบัญชีได้ วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Vouching” ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบ
เอกสารโดยระมัดระวังว่า 
      - เป็นเอกสารจริง  ไม่ใช้เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข 
      - มีการบันทึกรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน 
      - มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 

       ข้อจ ำกัด 
      1. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจัดท าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบการ
ควบคุมภายในไม่รัดกุมหรือขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม 
      2. การตรวจเอกสารบางครั้ง อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอยู่จริง เช่น การตรวจสอบทะเบียน
รถยนต์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่ามีตัวรถยนต์อยู่จริง เป็นต้น 
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  5. กำรค ำนวณ 
      เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข  ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก ผู้ตรวจสอบควรท า
การทดสอบตัวเลขทุกครั้ง  เพ่ือให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่ถูกต้อง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวก
เลขด้วยเครื่องคิดไว้ ผู้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผู้รู้จักใช้เครื่องบวกเลขอาจใช้เทคนิคพลิก
แพลง  ท าให้ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริง 
      ข้อจ ากัด  พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์  แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่น ามา
ค านวณ 

  6. กำรตรวจสอบกำรผ่ำนรำยกำร 
      เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการ
ขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกว่า  “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ส าคัญมากอีกวิธี
หนึ่ง 
      ข้อจ ากัด  เช่นเดียวกับการค านวณ  คือ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการคัดลอกข้อมูลจาก
สมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย แต่ไม่ได้พิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการแต่อย่างใด 
เช่น ไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็นต้น 

  7. กำรตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
      เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชีคุม
หรือไม่   
      ข้อจ ากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับบัญชีคุม  แต่
ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวิธีอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ  
เทคนิคการค านวณ  เป็นต้น 

    8. กำรตรวจหำรำยกำรผิดปกติ 
        เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ  หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรือไม่  
ซึ่งอาจท าให้พบข้อผิดพลาดที่ส าคัญได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ของ    ผู้ตรวจสอบ
เป็นส าคัญ 
        ข้อจ ากัด  รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้อง 
หาหลักฐานด้วยเทคนิคอ่ืนประกอบ 
   9. กำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของข้อมูล 

      เป็นการตรวจสอบรายการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เนื่องจากข้อมูลของรายการหนึ่ง ๆ อาจมี
ความสัมพันธ์กับรายการอ่ืน ๆ ได้ รายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันปรากฏอยู่อย่างถูกต้องย่อมแสดงความถูกต้องของ
บัญชีได้ระดบัหนึ่ง ฉะนั้น ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กันไป 

    10. กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ 
           เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ   ว่า
เป็นไปตามท่ีคาดหมาย หรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรืออาจ
ลดขอบเขตการตรวจสอบลงได้ 
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        การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้ 
        1. เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน 
        2. เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับประมาณการ 
               หากผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญต่อการ 
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ และใช้เทคนิคการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม 

  11. กำรสอบถำม 
        เป็นการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การสอบถามอาจท าได้ทั้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา 
        การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร อาจใช้แบบสอบถาม  และก าหนดค าถามเพ่ือให้ได้
ค าตอบว่า  “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรืออาจเป็นค าถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ขึ้นอยู่ว่า   ผู้
ตรวจสอบต้องการค าตอบในลักษณะใด ทั้งนี้ ค าถามท่ีใช้ควรมีลักษณะต่อเนื่องกัน 
        การสอบถามด้วยวาจา  ต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง โดย
ไม่ท าให้ผู้รับตรวจอารมณ์เสียหรือมีปฏิกิริยาต่อต้านหรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการ  และถ้าผู้ตรวจสอบสามารถ
เข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผู้รับตรวจมีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของผู้รับตรวจที่มีต่อตนให้เป็นไป
ในทางท่ีดีได้ก็ย่อมท าให้ได้ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง 
        ข้อจ ากัด  ค าตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการพิสูจน์
ด้วยเทคนิคการตรวจสอบอื่น ๆ  เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ 

  12. สังเกตกำรณ์ 
        เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง โดยใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็น  แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ 
        ดังนั้น  ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้
อย่างมากและลึกซึ้งกว่าผู้ที่ประสบการณ์น้อย ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้ประสบ
มาจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงระยะเวลาที่ท าการสังเกตการณ์เท่านั้น ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ
นั้นเป็นส่วนรวม  ผู้ตรวจสอบจะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับข้อสังเกตและ
ยินยอมท่ีจะแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 

   13. กำรตรวจทำน  (Verification) 
        เป็นการยืนยันความจริง  ความถูกต้อง  ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล หรือความ
น่าเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่  เช่น  ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้
จ่ายเงินให้เจ้าหนี้แล้ว 500,000 บาท หลักฐานที่จะน ามาตรวจทาน คือ ต้นขั้วเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่  ชื่อ
เจ้าหนี้  รายการที่จ่าย จ านวนเงิน  และการลงนามของผู้ถืออ านาจสั่งจ่าย  ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก
เจ้าหนี้  ซึ่งควรมีรายละเอียดเช่นเดียวกับต้นข้ัวเช็ค  เป็นต้น 

  14. กำรสืบสวน 
        เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามีอยู่ หรือควรจะ
เป็น ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน แต่ในบางกรณีผู้ตรวจสอบไม่
สามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให้ความเห็น เพิ่มเติมลงไปในส่วนที่ขาด
หายไป 

15.การประเมิน... 

41 



 

  15. กำรประเมินผล 
        เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงว่าเกิดผล
ต่างหรือไม่  ถ้าเกิดผลต่างผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือว่าเนื่องจาก
สาเหตุอ่ืน เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ผู้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเกิดจากสาเหตุ สุดวิสัย  ซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของวิญญูชนหรือไม่ หากมิใช่  ควรเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
       ผู้ตรวจสอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบและผ่านการประเมินผล   
มาแล้วนั้นเพียงพอหรือไม่  ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้  
ทั้งนี้  ผู้ตรวจสอบต้องประเมินถึงค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณ  การทดสอบรายการดังกล่าว
เมื่อเทียบกับผลที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 
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บทที่ 4 
โครงสร้ำงองค์กร และอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ของหน่วยตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ้งส้วนราชการ ตามแผนอัตรา 3 ป้  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                             

                                
 

 

 

 

       
 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- ฝ่ายเลขานกุารผู้บริหาร 

- ฝ่ายนิติการ 

- ฝ่ายพัฒนาสังคม 

- ฝ่ายกิจการสภา อบจ. 

- ฝ่ายการประชุม 

- ฝ่ายส่งเสรมิการม ี

  ส่วนร่วมของประชาชน 

- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

- ฝ่ายงบประมาณ 

- ฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล 

  แผนงานและโครงการ 

- ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- ฝ่ายการเงิน 

- ฝ่ายการบัญช ี

- ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 

 

- ฝ่ายส ารวจและ 

  ออกแบบ 

- ฝ่ายก่อสร้าง 

- ฝ่ายเครื่องจกัรและ 

  ซ่อมบ ารุง 

  

- ฝ่ายบริหารการศึกษา 

- ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา 

  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

- ฝ่ายพัสด ุ

- ฝ่ายทรัพย์สิน 

- ฝ่ายบ ารุงรกัษาทางบก 

- ฝ่ายบ ารุงรกัษาทางน้ า 

- ฝ่ายป้องกนัและ 

  บรรเทาสาธารณภัย 

 

- ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

- ฝ่ายส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร 

- ฝ่ายวินัยและส่งเสรมิคุณธรรม 

 

 ส ำนักปลัด อบจ. 

นำยกองค์กำรบริหำรส์วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

รองนำยกองค์กำรบริหำรส์วนจังหวัดสุพรรณบุรี รองนำยกองค์กำรบริหำรส์วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ปลัดองค์กำรบริหำรส์วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

หน์วยตรวจสอบภำยใน 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส์วนจังหวัดสุพรรณบุรี รองปลัดองค์กำรบริหำรส์วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

กองกิจกำรสภำ 

อบจ. 

 กองแผนและ

งบประมำณ 
 กองกำรเจ์ำหน์ำท่ี  กองช์ำง  กองกำรศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
กองพัฒนำชนบท  กองพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 
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โครงสร้ำงอัตรำก ำลังหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

โครงสร้ำงข้ำรำชกำร หน่วยตรวจสอบภำยใน 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
โครงสร้ำงพนักงำนจ้ำง หน่วยตรวจสอบภำยใน 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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กำรบริหำรจัดกำรภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

จากภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง แก้ไขการก าหนดส่วนราชการ ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและมีฐานะต่ ากว่ากอง โดยให้ขึ้น
ตรงกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายใน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก จึงมีความ
จ าเป็นต้องแบ่งภารกิจงานเพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตามหลัก    
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเหมาะสมสอดคล้องกับต าแหน่งของบุคลากรในสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงมีการแบ่งภารกิจงานเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มงานบริหารและจัดวางระบบ 
2. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
3. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  

โดยแบ่งโครงสร้างบุคลากรแต่ละกลุ่มงานดังนี้ 
1. กลุ่มงานบริหารและจัดวางระบบ 

1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
3) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

2. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
2) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จ านวน 2 อัตรา 
3) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

3. กลุ่มงานตรวจติดตามและประเมินผล 
1) นายช่างโยธาช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
2) คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
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ผังโครงสร้ำงบุคลำกร หนว่ยตรวจสอบภำยใน องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดสพุรรณบุรี  
แบ่งตำมกำรมอบหมำยภำรกิจภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน  
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 หัวหน้าหน้วยตรวจสอบภายใน

ภายใน 

นางขนิษฐา  อุ้นอ้อน 

กลุ้มงานบริหารและจัดวาง

ระบบ 

กลุ้มงานตรวจสอบภายใน 

เจ้าพนักงานการเงินและบญัชชี านาญงาน 

นายสาธติ  เนินนิล นายนาวิน  ทองด ี

นายช้างโยธาช านาญงาน 

นายบัณฑติย้  ศรีสังข้งาม 

นักจัดการงานทั่วไปปฏบิัติการ 

นางสาวสุวรรณี  งามข า 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัตกิาร 

 

นางสาวเกศสิริ  ศรีสงคราม 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 

นางสาวกัญจนพร  วงษ้สกุล 
คนงานทั่วไป 

นางศรัญญา  เรือนแก้ว 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัตกิาร 

 

นางป้ฐมา  ศรีเกตสุุข 

ผู้ช้วยนักจัดการงานทั่วไป 

นางสาวชลติา  ศรีอ่ าด ี

ผู้ช้วยนักจัดการงานทั่วไป 

กลุ้มงานตรวจติดตามและประเมินผล 





อ ำนำจหน้ำที่ 
   ผู้ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่ดังนี้ 
  - ผู้ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร โดยรายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ ประเมินผลข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการก าหนดไว้  
   - ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 
  - เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหารพิจาณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
  - ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบการด าเนินงานและตรวจสอบระบบงานสารสนเทศของส่ วนราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของทางราชการให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการตรวจที่ก าหนดไว้ 
  - รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรนับจากวันที่
ตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจสอบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการ
ตรวจสอบทันที 
  - ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การแก้ไข
ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
  - ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค บุคคลที่เก่ียวข้องและผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ 
  - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการต รวจสอบหรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ควำมรับผิดชอบ 
  1.หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ความ
เชื่อมั่น การให้ค าปรึกษา ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ตาม
แนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ 
  2.ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และข้อเสนอแนะในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขต... 
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ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ครอบคลุมการตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจ จ านวน 1 ส านัก 8 กอง ประกอบด้วย 

1. ส านักงานปลัด อบจ. 
2. กองกิจการสภาฯ 
3. กองแผนและงบประมาณ 
4. กองคลัง 
5. กองช่าง 
6. การกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. กองพัฒนาชนบท 
8. กองพัสดุและทรัพย์สิน 
9. กองการเจ้าหน้าที่ 
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บทที ่5 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบภำยใน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
1) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

4) ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน 
5) ขั้นตอนการจัดท ารายงานและติดตามผล 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ได้รวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานได้ จ านวน 6 กระบวนงาน   ประกอบด้วย 
1. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน/คู่มือการตรวจสอบภายใน ของ อบจ.สุพรรณบุรีจัดท าคู่มือการ

ตรวจสอบภายใน 

2. การก าหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

3. การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
4. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

5. การจัดท าหนังสือแจ้งก าหนดวันท่ีเข้าตรวจสอบฯ และแบบตรวจสอบภายใน 

6. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 
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1) ผังกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 

3. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 

4. เสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี              
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามล าดับชั้น 

5. จัดส่งแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี ส่งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

6. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามล าดับชั้น 

 
7. แจ้งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้หน่วยรับ

ตรวจทราบ 

 
8. จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดวันท่ีพร้อมแบบ

ตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจ ด าเนินการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานให้พร้อมรับการตรวจ 

 

9. เข้าตรวจสอบภายใน ตามแบบตรวจสอบภายใน       
ในวันเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 
10. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอ

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับชั้น 

 

ไม่มีข้อทักท้วง มีข้อทักท้วง 

11. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อทักท้วง 
 

12. สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี  
ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน/ 
กฎบัตร/คู่มือการตรวจสอบภายใน 
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ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

    เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปใน แนวทาง
เดียวกัน จึงได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ดังนี้  

ขั้นตอนที่  1  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  รวบรวมข้อมูล  เอกสารต่างๆ และประเมินระบบการควบคุม 
ภายใน จัดแผนการตรวจสอบภายใน 

  ขั้นตอนที่ 2  จดัท าแผนตรวจสอบประจ าปี  
ขั้นตอนที่ 3  เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการ 

ตรวจสอบ  
ขั้นตอนที่ 4  การวางแผนปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจสอบโดยจัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบ  กระดาษ 

ท าการ และข้อมูลหน่วยรับตรวจ 
 ขั้นตอนที่ 5  การปฏิบัติงานตรวจสอบ - ชี้แจงหน่วยรับตรวจถึงเรื่องที่ตรวจสอบ ขอบเขตการ 

ตรวจสอบ และอ่ืนๆ 
1) ด าเนินการตรวจสอบ  รวบรวมเอกสารหลักฐาน และกระดาษท าการเพ่ือสรุปผล การ

ตรวจสอบ  ข้อตรวจพบ  
2) ปิดตรวจ แจ้งข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะร่วมพิจารณากับหน่วยรับตรวจ และรับฟัง 

ค าชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
3) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารกระดาษท าการประเด็นข้อตรวจ 

พบ และข้อเสนอแนะ เพ่ือสรุปรายงานผลการตรวจสอบตามล าดับชั้น  
ขั้นตอนที่ 6  รายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

หรือสั่งการ  
ขั้นตอนที่ 7  แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหากไม่มีข้อเสนอแนะ 

จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจเพ่ือทราบผลการตรวจสอบ  ทั้งนี้หากเรื่องที่ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดฯ จะแจ้งให้ทราบหรือ ถือปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 8  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ผู้สรุปรายงานติดตามการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจว่า 
ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยครบถ้วนหรือไม่  
2. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบในแต่ละประเด็น ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของ 
การปรับปรุงแก้ไขในแต่ละประเด็น  
3. กรณีที่ไม่ได้รับรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 2 ติดตาม ผล และ
ท าความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจและตกลงระยะเวลาในการส่งรายงาน การปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

    4. สรุปผลการด าเนินการติดตามเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี  
เพ่ือทราบ/พิจารณาสั่งการต่อไป  
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2) แผนผังกำรตรวจสอบภำยใน 
- ขั้นตอนงำนตรวจสอบภำยใน 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 
         1  

 
 

2  
 
 

1. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน/คู่มือการตรวจสอบ 
    ภายใน เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณา 
2. เสนอค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน/คู่มือการตรวจสอบภายใน  
    ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามล าดับชั้น  
3. แจ้งค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน/คู่มือการตรวจสอบภายใน  
    อบจ.สุพรรณบุรี ให้ทุกส่วนราชการทราบ 

3    
 

1. ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท ากฎบัตร 
2. โดยก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี ขอบเขตการปฏิบัติงาน   
   และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในองค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามระเบียบมาตรฐานการ 
   ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
3. เสนอการก าหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้ผู้บังคับบัญชา 
   พิจารณาอนุมัติตามล าดับชั้น 
4.แจ้งการก าหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้ทุกส่วนราชการ 
   ทราบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ 
   ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วย 
   รับตรวจ 

4  
 
 

 

1. ประชุมผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาข้อมูลในการจัดท า 
    แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2. จัดท ารายงานการประชุมผู้ตรวจสอบภายใน 
3. จัดพิมพ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี เสนอแผนฯ ให้  
    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณา น าเสนอพิจารณาแผนฯ  
    ตามล าดับต่อไป 
4. จัดส่งส านาแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุพรรณบุรี/ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ของทุกปี 

5  
 
 

1. ประชุมผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาข้อมูลในการจัดท า 
    แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
2. ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
3. เสนอแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ผู้บังคับบัญชา 
    พิจารณาอนุมัติล าดับชั้น 
4. แจ้งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ทุกส่วนราชการ 
   ทราบ 

6   1.  ประชุมเปิดตรวจสอบภายใน พร้อมคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน  
    ก าหนดหัวหน้าทีมตรวจสอบ และมอบหมายงานตรวจสอบ 
2.  จัดท าแบบตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกิจกรรมงานของ 
    หน่วยรับตรวจ 
3.  จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดวันท่ีพร้อมแบบตรวจสอบให้แก่หน่วย
รับตรวจด าเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมรับการตรวจ 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
ภายใน/คูม่ือการตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในจัดท ากฎบตัร 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนฯ ท่ีก าหนดไว ้

เริ่มต้น 
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ขั้นตอนที่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 
5. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามวัน 
    เวลาท่ีก าหนดไว ้

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน  
2.  น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อ 
    ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับชั้น 
3.  แจ้งหน่วยรับตรวจทราบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม 
    ข้อเสนอแนะต่อไป 
4.  ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
5. รวมรวมข้อมูลจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตาม 
    ข้อเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
6. จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี น าเสนอต่อ 
    ผู้บังคับบัญชา พิจารณาตามล าดับชั้น พร้อมจัดส่งให้ส านัก 
    ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป 

8   
 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

เสร็จสิ้น 
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3) ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ และแผนกำรปฏิบัติงำน 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 
         1 

ขั้นตอนกำร
จัดท ำแผนกำร

ตรวจสอบ 

 
 

 

  
 
 

ประเมิน 5 องค์ประกอบ คือ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามและประเมินผล 

    
 

1. หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  
   เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. จัดล าดับความเสี่ยง 
 

  
 

 

 
 

  
 
 

องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
2. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
4. งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  
 

 

 

2 
ขั้นตอนกำร

จัดท ำแผนกำร
ปฏิบัติงำน 

  

  
 
 
 
 

องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
1. เรื่องและหน่วยรับตรวจ 
2. ประเด็นการตรวจสอบ 
3. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
4. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
5. แนวทางการปฏิบัติงาน 
6. ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน 
7. ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส ารวจข้อมลูเบื้องต้น 

ประเมินความเสี่ยง 

จัดท า (ร่าง) แผนการปฏิบัติงาน 

ประชุมพิจารณาแผนการตรวจสอบ 

เริ่มต้น 

เสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับชั้น 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
มอบหมายงานตรวจสอบ 

จัดท า (ร่าง) แผนการปฏิบัติงาน 

เสนออหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในพิจารณา 
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ขั้นตอนที่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 
2 

ขั้นตอนกำร
จัดท ำแผนกำร

ปฏิบัติงำน 
(ต่อ) 

 
 

  
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท า (ร่าง) กระดาษท าการ 

เสนออหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในพิจารณา 

เสร็จสิ้น 
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4) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 
         1 

ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ 

 
 

 

  
 
 

 

    
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 

  
 
 

1. สอบทานงานตรวจสอบท่ีท ามาแล้ว 
2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ 
3. ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน 
    การตรวจสอบ 

2 
ระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ 

 
 

 

 

   
 
 
 

  
 
 
 
 

                       วิธีการ/เทคนิคการตรวจสอบ 
การสุ่มตัวอย่าง การตรวจนับ การยืนยันยอด การตรวจสอบ
เอกสารใบส าคัญ การค านวณ การตรวจสอบการผ่านรายการ การ
ตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน การตรวจหารายการผิดปกติ การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การ
สอบทาน สังเกตการณ์  การตรวจทาน การสืบทาน และการ
ประเมินผล 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. สรุปผลการตรวจสอบ 
2. ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นท่ีสงสัย 
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นท่ีมีความเห็น 
    ไม่ตรงกัน 
4. แจ้งก าหนดการออก (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน และ 
ก าหนดหัวหน้าทีมตรวจสอบ 

บรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่าง
ย่อให้แก่ทีมตรวจสอบภายใน 

เตรียมการเบื้องต้น 

เริ่มต้น 

ประชุมเปดิงานตรวจสอบ 

มอบหมายงานตรวจสอบ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ/น าแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ 

ประชุมปิดงานตรวจสอบ 
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ขั้นตอนที่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 
3 

กำรปฏิบัติเมื่อ
เสร็จสิ้นงำน
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1. สภาพท่ีเกิดขึ้นจริง 
2. เกณฑ์การตรวจสอบ 
3. ผลกระทบ 
4. สาเหตุ 
5. ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมกระดาษท าการ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

เสร็จสิ้น 

รวบรวมหลักฐาน 
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5) ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 
ขั้นตอนที่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 

         1 
กำรจัดท ำ

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ 

 
 

 

  
 
 

รูปแบบรายงาน 
1. รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. รายงานด้วยวาจา  

องค์ประกอบของรายงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
1. วัตถุประสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. สรุปผลการตรวจสอบ 
4. ความคิดเห็น 
5. ข้อเสนอแนะ    
6. แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถปฏิบัติได้ 

    
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 

  
 

 

 

   
 
 
 

2 
กำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 

กรณี เร่งด่วน : ติดตามผลตามระยะเวลาท่ี เหมาะสมแล้วแต่
ความส าคัญของข้อตรวจพบ 
กรณีอื่น :  
1. หารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด 
    ระยะเวลาการติดตาม หรือ 
2. ติดตามนโยบายการติดตามผลกาตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ 
    ภายใน 

 
 

 
 

 
 

 

จัดท า (ร่าง) รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
พิจารณา 

จัดส่ง (ร่าง) รายงานให้หน่วย
ตรวจรับตรวจแสดงความคิดเห็น/

ให้ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

เริ่มต้น 

เสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับชั้น 

 
จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้

หน่วยรับตรวจ 

ติดตามผลการด าเนินการของหน่วย
รับตรวจตามข้อเสนอแนะของ       

ผู้ตรวจสอบภายใน 

เสร็จสิ้น 
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กำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ  

   1.  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน สรุปประเด็น 
สาระส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจและ ประเด็น
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   

2.  การรายงานโดยปกติให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการ 
ตรวจสอบ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ในกรณีเร่งด่วนที่อาจเกิดความเสียหายต่อ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อฝ่ายบริหารแต่ละระดับที่ เกี่ยวข้อง
ให้รายงานด้วยวาจาก่อนในเบื้องต้น   

3.  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต ให้หัวหน้า 
หน่วยงาน ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบพร้อมพยานหลักฐานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีทราบโดยทันที   

4.  ผู้ตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ สรุปประเด็นส าคัญที่พบ ผลกระทบที่ 
เกิด หรือ อาจเกิดข้ึน สาเหตุและข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ควบคุม ภายในได้ทันเวลา   

5. ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องให้ปฏิบัติ ดังนี้  
    5.1 กรณีเป็นข้อบกพร่องซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่ก าหนด 

ไว้แล้ว แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย ให้ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่อง ดังกล่าว แล้วติดตามผลว่าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ในภายหลัง  
        5.2 กรณีข้อบกพร่องซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้
แล้ว และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้หัวหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายในแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงทราบทันที พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ
และประสานงานติดตามผลความคืบหน้าการด าเนินการของหน่วยรับตรวจในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว   

6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีระบบการติดตามการด าเนินการตามรายงาน 
ผล การตรวจสอบและรายงานการติดตามผล เพ่ือให้มั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยรับตรวจได้น าไปปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิผล ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการติดตามผลต้องได้รับการสอบทานและเห็นชอบจาก หัวหน้า
หน่วยรับตรวจก่อนน าเสนอรายงาน    
 
เอกสำรและกำรจัดเก็บ   

1. เอกสารหลักฐานที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น และเอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการ  
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 2. การน าเอกสารหลักฐานและพัสดุที่เป็นทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงานตรวจสอบ  
ภายในออกจากส านักงานต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เว้นแต่ได้รับอนุญาต ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งให้ด าเนินการได้  
 
 
 

3.การจัดเก็บเอกสาร... 
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 3. การจัดเก็บเอกสาร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เอกสารทั่วไป และเอกสารตรวจสอบภายใน     

    3.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ เอกสารที่ไม่ใช่เอกสารตรวจสอบ ให้จัดเก็บไว้ระยะเวลา 5 ปี     
   3.2 เอกสารตรวจสอบภายใน ได้แก่ เอกสารที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   

เอกสารที่จัดท าขึ้นหรือได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้จัดเก็บไว้
ระยะเวลา 10 ปี    
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บทสรุป 

 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามที่ได้น าเสนอนี้  มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ ผู้ตรวจสอบ 

ภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในหลักการตรวจสอบและ
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจอย่างมีคุณภาพ  
ผลงานที่ได้เป็นที่ยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพ่ิมมูลค่า  (Value  Added) แก่องค์กร  ผู้บริหารใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารงานก่อให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการที่ดี  ผลของการด าเนินงานขององค์กรบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน  ซึ่งในแต่ละ
ขั้นตอนผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม  อันจะท าให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และแผนการตรวจสอบที่ก าหนด รวมทั้งได้หลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน  ข้อสรุป
หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตรวจพบ  (Audit  Findings) ของตน การเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอน
ของการวางแผน ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างมาก โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ข้อมู ลจากเทคนิคการประเมิน
ความเสี่ยงเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรของ
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ส่วนในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ เป็นอย่างดีและอย่าง
มีเทคนิค ได้แก่ เทคนิคส าคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การสอบถาม  การสังเกตการณ์ 
การตรวจนับของจริง การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ และการค านวณ เป็นต้น  ส่วนเทคนิคส าคัญที่ใช้ในการ
สรุปผลการตรวจสอบ เช่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การรายงานผลการปฏิบัติงานมีทั้งการรายงานโดยวาจา
และเป็นลายลักษณ์อักษร เทคนิคการน าเสนอ เทคนิคการเขียนรายงาน  เป็นต้น ส าหรับขั้นตอนของการติดตาม
ผลควรได้มีการรับฟังความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทีม เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและ
ปฏิบัติได้   

  ปัจจัยความส าเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน  ส่วนใหญ่วัดจากความยอมรับ
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน แต่ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเทคนิคการตรวจสอบ ประกอบ
กับทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสร้างมนุษยสัมพันธ์  การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และการ
ยอมรับจากผู้บริหารและหน่วยรับตรวจขององค์กร  การรวบรวมหลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  ต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร อย่างแท้จริง     
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