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บทนํา 

 
  แนวปฏิบัติฯนี้จัดทําเปนแนวทาง  (Guideline)  ในการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในเบ้ืองตน  โดยรวบรวมเนื้อหาสาระจาก
หนังสือ ตําราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนแลวนํามา
ประยุกตใหเหมาะสมกับองคกรของภาคราชการ ซ่ึงเนื้อหาของหนังสือเริ่มตนจากหลักการตรวจสอบภายใน  
เพ่ือใหความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน  
ประเภทของการตรวจสอบภายใน รวมถึงการแนะนําใหทราบความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ีและคุณสมบัติ
ของผูท่ีจะมาทําหนาท่ีดานการตรวจสอบภายใน กรอบการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรม
ของผูตรวจสอบภายใน  ซ่ึงถือเปนคัมภีรสําคัญในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังใหทราบถึงโครงสรางองคกร
งานตรวจสอบภายในภาคราชการ  กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   รวมถึง
เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบ   ท้ังนี้  เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในของภาคราชการและผูท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจ    
ท่ีถูกตองและสามารถนําหลักการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกตใชกับการตรวจสอบไดอยางมี   
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาตอไป อันจะสงเสริมใหทางราชการมีระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีเขมแข็ง  มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  (Transparency) สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี (Good  Governance) และทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 1 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 

  การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหาร  ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการดําเนินงาน  และระบบการควบคุมภายในขององคกร ท้ังนี ้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหงาน
ตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ  คือผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสําเร็จแกองคกร ฉะนั้น เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดดังกลาว    ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันไดแกผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน  จึงควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน  มีความรูในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ  รวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป ท้ังจากหลักการสากลและตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเกี่ยวของของทางราชการเพ่ือให   
ผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวสามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดลอม
ขององคกร  
 
ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน   หมายถึง   กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรมและการให     
คําปรึกษาอยางเปนอิสระ    ซ่ึงจัดใหมีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น  การ
ตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไว  ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง   การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ  (ท่ีมา  :  
The  Institute  of  Internal  Auditors  :  IIA)   
 
ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน  เปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร  และเปนหลักประกันของ
องคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  ท้ังในดาน
การเงินและการบริหารงาน   เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  โดย
การเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลคาขององคกร    รวมท้ัง   การเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล  และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคา  ซ่ึงการตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว  ดังนี ้
  1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  (Good Governance)  และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน (Transparency)  ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 



 
2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ (Accountability 

and Responsibility) ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  และเปนพ้ืนฐานของ      
หลักความโปรงใส  (Transparency)   และความสามารถตรวจสอบได  (Audittability) 
  3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness  of  Performance) ขององคกร  เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน  วิเคราะห  
เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน  จึงเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีชวยปรับปรุงระบบงานใหสะดวก รัดกุม  
ลดขั้นตอนท่ีซํ้าซอนและใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา  ชวยลดเวลาและคาใชจาย  เปนส่ือกลาง
ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจในนโยบาย 
  4.   เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ  ( Check  and  Balance)  สงเสริมใหเกิดการจัดสรร  
การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ  เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชน
สูงสุดตอองคกร 
  5.  ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning  Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต
ในองคกร ลดโอกาสความรายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 
 
วัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
  วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง
ในการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร   ดวยการปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับการวิเคราะห  ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ขององคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชนตอการ      
ตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม 
  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน  ประกอบดวย 
  1. การสอบทานความเช่ือถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศ    ดานการบัญชี   การเงิน  
และการดําเนินงาน 
  2. การสอบทานใหเกิดความม่ันใจวาระบบท่ีใชเปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงาน
ท่ีองคกรกําหนดไว   และควรแสดงผลกระทบสําคัญท่ีเกิดขึ้น 
  3. การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยูจริง
ของทรัพยสินเหลานั้นได 
  4.  การประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีระดับตาง ๆ   วาไดผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย  รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

1 



 
  6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม 
ภายในขององคกร 

 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน  
  ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรท่ีมีความหลากหลายแตกตางกัน   ทําใหจําเปนตอง
ใชวิธีปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม      เพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ 
ในองคกร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงจุดออน  จุดแข็งของการบริหารงาน  ระบบการควบคุมภายใน  
ความถูกตองเช่ือถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน  การควบคุมดูแลและการใชทรัพยากร  การปฏิบัติ
ตามระเบียบคําส่ัง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารในองคกร  จากนั้นจึงรวบรวมขอบกพรองตาง ๆ ทํารายงานเสนอแนะฝายบริหาร  เพ่ือพิจารณา 
ส่ังการแกไขปรับปรุงตอไป 
  วัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน  หรือแตละกิจกรรมจะมี
สวนสําคัญในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ  และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในท่ีใชกัน   
โดยท่ัวไปเปน  6  ประเภท  ดังนี้ 
  1.  การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) 
  2.  การตรวจสอบการดําเนินงาน  (Performance  Auditing) 
  3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing) 

4.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance  Auditing) 
  5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing) 

6.  การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing) 
 

  1.  การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเช่ือถือ
ไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน  การบัญชีและรายงานทางการเงิน  โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ปองกันทรัพยสิน  และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีเพียง
พอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ีบันทึกในบัญชี  รายงาน  ทะเบียน  และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และสามารถสอบ
ทานไดหรือเพียงพอท่ีจะปองกันการรั่วไหล  สูญหาย  ของทรัพยสินตาง ๆ ได 
 
  2.  การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององคกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการท่ีกําหนด  
การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย  ซ่ึงวัดจากตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิภาพ 
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ของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในขององคกรประกอบดวย 
 
     2.1  ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  มีการจัดระบบงานใหม่ันใจไดวาการใช
ทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน   อันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชน
อยางคุมคา 
       2.2   ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)   คือ   มีการจัดระบบงาน  และวิธีปฏิบัติงาน  
ซ่ึงทําใหผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 
       2.3  ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง  ไมสุรุยสุราย  
ฟุมเฟอย  ซ่ึงสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนดไว   โดยยัง
ไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 
 
    3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing)  เปนการตรวจสอบการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ขององคกร   วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน  การควบคุม  การประเมินผล  
เกี่ยวกับการงบประมาณ    การเงิน  การพัสดุและทรัพยสิน  รวมท้ังการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร  รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับ   
ดูแลท่ีดี (Good  Governance)  ในเรื่องความนาเช่ือถือ  ความรับผิดชอบ  ความเปนธรรม  และความโปรงใส 
 

4.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance  Auditing)  เปนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวของท่ีกําหนดท้ังจากภายนอกและภายในองคกร   

      การตรวจสอบประเภทนี้  อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของ   
การตรวจสอบทางการเงิน  หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

 
  5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing)  เปนการพิสูจน
ความถูกตองและเช่ือถือไดของระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  รวมท้ัง  
ระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  การตรวจสอบ
ประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน  การตรวจสอบการดําเนินงาน  หรือการตรวจสอบการบริหาร  
ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี ้เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบได
อยางมีประสิทธิภาพ   
       การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรง
มาดําเนินการตรวจสอบ  เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู  ความชํานาญ      
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ไมเพียงพอ  และตองใชเวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู  ซ่ึงอาจทําเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได  
วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  ก็เพ่ือใหทราบถึงความนาเช่ือถือของขอมูล
และความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
 
  6.  การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing)  หมายถึง  การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับ
มอบหมายจากฝายบริหาร  หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย  หรือ
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา  จะมีการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น  ซ่ึงผูตรวจ
สอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุ  ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมท้ัง
เสนอแนะมาตรการปองกัน 

 
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
  งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีงานตรวจสอบ  
จึงไมควรมีอํานาจส่ังการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานท่ีตรวจสอบ  และตองมีความเปนอิสระใน      
กิจกรรมท่ีตนตรวจสอบ   เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางอิสระท้ังในการปฏิบัติงานและทัศนคติของ       
ผูตรวจสอบ  ความเปนอิสระมีองคประกอบท่ีสําคัญ  2  สวน  ไดแก 
  1.  สถานภาพในองคกรของผูตรวจสอบภายใน    และความสนับสนุนท่ีผูตรวจสอบภายใน
ไดรับจากฝายบริหาร  นับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งท่ีสงผลกระทบตอระดับคุณภาพ  และคุณคาของบริการท่ี   
ผูตรวจสอบภายในจะใหแกฝายบริหาร  ผูตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด  เพ่ือท่ีจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดในขอบเขตท่ีกวาง  และเพ่ือใหขอตรวจพบ  ขอเสนอแนะตาง ๆ จะไดรับการพิจารณาส่ังการ
ใหบังเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

  การกําหนดสายการบังคับบัญชาใหขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด  จะทําใหผูตรวจสอบภายใน
มีอิสระในการตรวจสอบ  และทําใหสามารถเขาถึงเอกสาร  หลักฐาน    และทรัพยากรตาง ๆ  รวมท้ังบุคคล
ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานท่ีตองไดรับการตรวจสอบ 
  2.  ผูตรวจสอบภายในไมควรเขาไปมีสวนไดเสีย    หรือสวนรวมในการปฏิบัติงานของ
องคกร    ในกิจกรรมท่ีผูตรวจสอบภายในตองตรวจสอบหรือประเมินผล  ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปน
อิสระท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  ดังนั้น  จึงมิควรเปนกรรมการใน
คณะกรรมการ    ใด ๆ ขององคกร  หรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายในนับเปนวิชาชีพสาขาหนึ่งท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมี    
มาตรฐานสากลท่ีกําหนดโดยสถาบันวิชาชีพ  เรียกวา  สถาบันผูตรวจสอบภายใน   (The  Institute  of  Internal   
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Auditors  ;  IIA)  ทําหนาท่ีกํากับดูแลการตรวจสอบภายในระหวางประเทศ  สํานักงานใหญตั้งท่ีรัฐฟลอริดา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีสมาชิก (Charter)  จากประเทศตาง ๆ รวมท้ังประเทศไทย  ท้ังนี้ ในภาค       
ราชการไทย  กระทรวงการคลัง   โดยกรมบัญชีกลางซ่ึงเปนหนวยงานกลางดานการตรวจสอบภายใน        
ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม  เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  เปนการกําหนดขอปฏิบัติหลัก ๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  ประกอบดวยมาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี ้
 

 1.  มาตรฐานดานคุณสมบัต ิ ประกอบดวย 
       1)  การกําหนดถึงวัตถุประสงค   อํานาจหนาท่ี   ความรับผิดชอบของงานตรวจ 
             ท้ังนี้หนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงค     อํานาจหนาท่ี      และความ 
รับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  เพ่ือใชเปนกรอบ
อางอิงและเปนแนวทางปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน 
       2)  การกําหนดถึงความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม 
             การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระและผูตรวจสอบภายในควร 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม  ซ่ือสัตย  สุจริตและมีจริยธรรม 

3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ดวยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
            ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
       4)  การสรางหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
            หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน  โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุก ๆ ดานและติดตามดูแล
ประสิทธิภาพ    ของงานอยางตอเนื่อง 

 
  2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยกลาวถึงประเด็นตาง ๆ  ดังนี ้
       1)  การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
             หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน             ควรบริหารงานตรวจสอบภายในใหเกิด
สัมฤทธ์ิผลมีประสิทธิภาพ   เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกร 
       2)  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

           งานตรวจสอบภายใน    คือ   การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ขององคกรใหถึงเปาหมายท่ีวางไว    และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง  โดยการควบคุม
และการกํากับดูแล 
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       3)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
             ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายท้ัง    
ในดานการใหหลักประกันและการใหคําปรกึษา  โดยควรคํานึงถึง 

- วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายใน      อันจะทําใหการ 
ปฏิบัติงานบรรลุผล 
     - ความเส่ียงท่ีสําคัญ ๆ ท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จ และความเส่ียงท่ีอยูในระดับท่ี
ยอมรับได 

-  ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียง 
และระบบการควบคุม  เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน  กฎ  ระเบียบ   ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

-  โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุม 
ภายในใหดีขึ้น 
       4)  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
            ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม   วิเคราะห   ประเมิน   และบันทึกขอมูลใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
ควบคุมการปฏิบัติงานท่ีไดมอบหมายอยางใกลชิด     เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานจะสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีคุณภาพ  ซ่ึงจะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในดวย 
       5)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
         ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยางทันกาล   โดยรายงานดังกลาว
ประกอบดวย   วัตถุประสงค ขอบเขต  การสรุปผลการตรวจสอบ  ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตอง  ครบถวน  ชัดเจน  เท่ียงธรรม  รัดกุม  
สรางสรรคและรวดเร็ว  รวมท้ังควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลท่ีเกี่ยวของและเหมาะสมไดรับทราบ 

6)  การติดตามผล 
      หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลวาไดมีการนํา 

ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ 
7)  การยอมรับสภาพความเส่ียง   
      หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําเรื่องความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย  

แกองคกรซ่ึงยังไมไดรับการแกไขหารือกับผูบริหาร 
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จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
  เพ่ือเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ใหไดรับการยกยองและ   
ยอมรับจากบุคคลท่ัวไป  รวมท้ังใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูตรวจสอบภายในควร   
ยึดถือและดํารงไวซ่ึงหลักปฏิบัติดังตอไปนี ้
  1. ความมีจุดยืนท่ีม่ันคง  ในเรื่องของความซ่ือสัตย  ความขยันหม่ันเพียร  และความรับผิดชอบ 
   2.  การรักษาความลับ  ในเรื่องของการเคารพตอสิทธิแหงขอมูลท่ีไดรับทราบ   

        3.  ความเท่ียงธรรม ในเรื่องของการไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ในอันท่ี 
จะทําใหมีผลกระทบตอความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน 
  4. ความสามารถในหนาท่ี  ในเรื่องของความรู  ทักษะและประสบการณในงานท่ีทํา ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน 
  นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงานคณะกรรมการ       
ขาราชการพลเรือน  (สํานักงาน ก.พ.) ผูตรวจสอบภายในท่ีดีจะตองเปนผูท่ีมีความรูในวิชาชีพ  และความรู   
ในสาขาวิชาอ่ืนซ่ึงจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตองมีคุณสมบัติสวนตัวท่ีจําเปนและ   
เหมาะสม  ดังนี้ 
  1.  มีความเช่ียวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน       เชน  
การบัญชี  เศรษฐศาสตร กฎหมาย  ระเบียบ   ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกรท้ังจากภายใน   
และภายนอกองคกร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.  มีความรู    ความชํานาญ   ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และเทคนิค    
การตรวจสอบตาง ๆ  ท่ีจําเปนในการตรวจสอบภายใน 
  3.  มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร  เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผนงาน  
การจัดทําและการบริหารงบประมาณ 
  4.  มีความสามารถในการส่ือสาร  การทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ   การวิเคราะห     การ
ประเมินผล  การเขียนรายงาน 
  5.  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุจริตตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน 
  6. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดม่ันในอุดมการณ  หลักการท่ี     
ถูกตอง  กลาแสดงความเห็นในส่ิงท่ีไดวิเคราะห  และประเมินจากการตรวจสอบ 
  7.  มีความอดทน  หนักแนน  รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
  8.  มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  
เท่ียงธรรม 
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  9.  เปนผูมีวิสัยทัศน   มองการณไกล  ติดตามวิวัฒนาการท่ีทันสมัย มีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค และมองปญหาดวยสายตาเยี่ยงผูบริหาร 
 
 
 
โครงสรางองคกรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ 
  ปจจุบันโครงสรางงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ  ประกอบดวย 
  1.  หนวยตรวจสอบภายในระดับกรม  / จังหวัด   
        เปนสายงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรมในสวนกลาง       และผูวาราชการ
จังหวัดในสวนภูมิภาค  โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกรมและผูตรวจสอบภายในจังหวัดทําหนาท่ีเปน
เครื่องมือของผูบริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสวน
ราชการ  รวมท้ังการเปนท่ีปรึกษาของหนวยงานภายในของสวนราชการ 
  2.  กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
      เปนสายงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวง   และทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภาคราชการ โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง หนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการ    
ดําเนินงาน / โครงการท่ีมีความเส่ียงสูงหรือท่ีมีความเช่ือมโยงระหวางสวนราชการในกระทรวง  ตามท่ี           
ปลัดกระทรวงและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบฯ มอบหมาย 
  3.  คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 
        แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตร ี    ทําหนาท่ีสอบทาน  และกํากับดูแลระบบการตรวจสอบ
ภายในในภาพรวมของกระทรวงใหมีประสิทธิภาพ   และรายงานผลใหปลัดกระทรวง  หรือรัฐมนตรี  หรือ
คณะรัฐมนตรีทราบ  ตามควรแกกรณ ี
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โครงสรางองคกรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ 
 

 
 สตง. 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบ 
ภายในระดับ 
กระทรวง 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง/ 
รัฐมนตรีชวยฯ 

ปลัดกระทรวง 

ผูตรวจราชการกระทรวง 

อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด 

ผูตรวจสอบ
ภายในระดับกรม 

ผูตรวจราชการกรม 

สํานัก กอง ศูนย/เขต 

ผูตรวจสอบภายใน 
จังหวัด 

สวนราชการ สวนราชการ สวนราชการ 
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บทที ่2 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 (Internal Audit Process) 
 
  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน เพ่ือใหผู
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางม่ันใจและไดผลงานท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีสําคัญ  ประกอบดวย  (ดูแผนภูมิทายบท) 

1.  การวางแผนตรวจสอบ 
2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
3.  การจัดทํารายงานและติดตามผล 
 

1.  การวางแผนตรวจสอบ 
การวางแผนเปนการคิดลวงหนากอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงวาจะตรวจสอบเรื่องใด  ดวย

วัตถุประสงคอะไร  ท่ีหนวยรับตรวจใด  ณ  เวลาไหน  และใชเวลาตรวจสอบเทาไร  โดยใชทรัพยากรที่มีอยู   
คือ  บุคลากร  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม  การวางแผนท่ีดีชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคภายในระยะเวลา  งบประมาณ  และอัตรากําลังท่ีกําหนด     

การวางแผนตรวจสอบประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญ  3  เร่ือง  ไดแก 
เร่ืองท่ี  1  ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
เร่ืองท่ี  2  ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
เร่ืองท่ี  3  การเสนอแผนการตรวจสอบ 
 

     เรื่องที ่ 1   ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  
     ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ  แบงการวางแผนตรวจสอบ ออกเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 
     1.1  การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 

           1.2  การวางแผนการปฏิบัติงาน  (Engagement  Plan) 
 

1.1  การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 
 แผนการตรวจสอบ  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

จัดทําขึ้น   โดยทําไวลวงหนาเกีย่วกับเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ      จํานวนหนวยรับตรวจ  ระยะเวลาในการตรวจสอบ    
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แตละเรื่อง  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  รวมท้ังงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะ  เพ่ือใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยางราบร่ืน
ทันตามกําหนดเวลา 

แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางของการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี          
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเดินไปในแนวทางท่ีไดกําหนดไว   แผนการตรวจสอบจะกําหนดวัตถุประสงค  
เปาหมาย  และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบอยางกวาง ๆ   เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน     และใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตอไป   ท้ังนี้  แผนการตรวจสอบจะแบงเปน  
2  ระดับ  ไดแก 

ก.  แผนการตรวจสอบระยะยาว     เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีระยะเวลาตั้งแต  1  ป
ขึ้นไป  โดยท่ัวไปมีระยะเวลา 3 – 5 ป  และแผนฯ ตองกําหนดใหครอบคลุมหนวยรับตรวจท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด   และประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้

 - หนวยรับตรวจ    หมายถึง  หนวยงานตาง ๆ  ท่ีรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ๆ 

-  เรื่องท่ีจะตรวจสอบ    หมายถึง    เร่ืองหรือแผนงาน  งาน / โครงการ    ท่ีจะ
ตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว 

 - ระยะเวลาท่ีจะทําการตรวจสอบ   หมายถึง   ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจในแตละแหงหรือในแตละเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ 

 - จํานวนคน/วันท่ีจะทําการตรวจสอบ     หมายถึง     จํานวนผูตรวจสอบ      
และจํานวนวันที่จะใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแตละแหง  หรือในแตละเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ 

ข.  แผนการตรวจสอบประจําป       เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีรอบระยะเวลา 1 ป  
และตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ีกําหนดไว  โดยการดึงหนวยงานและเร่ืองท่ีจะ
ตรวจสอบในแตละปตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว  มาจัดทําเปนแผนการตรวจสอบประจําป
ประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 

  (1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ   ควรกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบให
ชัดเจนวาจะตรวจสอบเพ่ือใหทราบถึงเร่ืองอะไรบาง เพ่ือจะไดกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคได  เชน   เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินงานของงาน/โครงการตาง ๆ มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและ
ประหยัด    มีการบริหารจัดการท่ีดี   การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ  นโยบาย  และวิธกีารปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนด  รวมท้ังการจัดทํารายงานทางการ
เงินเปนไปอยางถูกตอง  เช่ือถือได  และทันเวลา  
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    (2)  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ควรกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
เพ่ือใหทราบวาจะดําเนินการตรวจสอบในหนวยรับตรวจใดและเร่ืองใดท่ีจะตรวจสอบบาง  เม่ือไร   ความถี่ในการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบแตละเร่ือง  และจํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบแตละเรื่อง  
ขอบเขตการปฏิบัติงานควรกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาว   

   (3)  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
                                             (4)  งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 1.2  แผนการปฏิบัติงาน  (Engagement  Plan) 
    เม่ือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบตามขอ  1.1  เสร็จ
เรียบรอยแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบ          
ตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว  โดยผูตรวจสอบภายในจะตองวางแผนการปฏิบัติงานกอนการตรวจสอบ  
ฉะนั้น แผนการปฏิบัติงาน  จึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบภายใน ซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
ตรวจสอบ  ไดจัดทําขึ้นลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด     ที่หนวยรับตรวจใด   ดวยวัตถุประสงค   ขอบเขต   
การตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย    
 

เรื่องที ่ 2  ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ    
     เพ่ือใหการวางแผนการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควร

ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 
     2.1   การสํารวจขอมูลเบื้องตน 
     2.2   การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
     2.3  การประเมินความเสี่ยง 
     2.4  การวางแผนการตรวจสอบ 
    2.5  การวางแผนการปฏิบัติงาน 

 
    2.1  การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

            การสํารวจขอมูลเบื้องตนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู  และทําความเขาใจ
เกี่ยวกับงานของหนวยงานท่ีตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด   รวมท้ังทําความคุนเคยกับหนวยงานและระบบงาน
ที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นตนกอนจะดําเนินการ
ตรวจสอบไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ  
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 ผูตรวจสอบภายในควรสํารวจขอมูลเบ้ืองตนทุกครั้งกอนดําเนินการตรวจสอบในแตละปหรือ    
ในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาวามีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน   โดยอาจศึกษาขอมูลตาง ๆ จากแผนภูมิ       
การจัดแบงสวนงาน  นโยบาย  เปาหมาย  วัตถุประสงค  ระเบียบปฏิบัติขององคกร  และทําความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนกลยุทธ  แผนการปฏิบัติงาน  และคูมือการปฏิบัติงาน   การใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวเพ่ิมขึ้น  ผูตรวจสอบภายใน
อาจใชวิธีการประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ  สัมภาษณหัวหนาหนวยรับตรวจและเจาหนาท่ีท่ี 
เกี่ยวของ  สังเกตการณปฏิบัติงานจริง  หากเปนการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานท่ีเคยมีการตรวจสอบ        
มากอนแลว ผูตรวจสอบภายในควรศึกษาขอมูลจากกระดาษทําการและรายงานผลการปฏิบัติงานในคร้ังกอน
ประกอบดวย 
 

2.2  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
       ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบการควบคุมภายในท่ีแตละหนวยรับตรวจไดจัดให
มีขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ดังนั้น  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  
ดังกลาวและสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ     ผูตรวจสอบภายในควรมี
ความรูเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ  COSO  ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ  5  องคประกอบ   คือ   

      - สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)    
      - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)    
      - กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)    
      - สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication)    
      - การติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation) 
      การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเพียงพอและ    

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหทราบวาระบบการควบคุมภายในท่ีไดจัดวางไวนั้นไดนําไป
ปฏิบัติตามที่กําหนด  และผลงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร   การประเมินผลการควบคุมภายในแบงได
หลายประเภท เชน การประเมินผลตามวัตถุประสงคของการควบคุม  ประเมินผลตามองคประกอบการควบคุม
ภายใน  ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะดาน  หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง  การประเมินผลตาม                
กิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององคกร  เปนตน  โดยปกตกิารประเมินผลการควบคุมภายใน  จะเลอืกประเมินผล
ในประเภทใดประเภทหนึ่ง  โดยกําหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจําเปน   

      ท้ังนี ้ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในไมวาจะดําเนินการในประเภทใดก็ตาม จะ
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ  ดังนี้ 
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      (1)  การเลือกเร่ืองหรือสิ่งท่ีจะประเมิน เชน การเลือกวาจะประเมินท้ังระบบ หรือจะประเมิน
เฉพาะวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ หรือจะประเมินเฉพาะ        
องคประกอบดานใดดานหนึ่ง 
    (2)  การทําความเขาใจโครงสรางของระบบการควบคุมภายใน      ผูตรวจสอบภายในควร      
ทําความเขาใจโครงสราง  รูปแบบ  วิธีการ  และวัตถุประสงคท่ีตองการจากระบบการควบคุมภายใน 
     (3)   การทดสอบการมีอยูจริง  และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน  ในขั้นตอน  
นี้ผูตรวจสอบภายในตองหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปจจุบันวามีวิธีการอยางไร  ยังคงเหมือนหรือ
แตกตางกับรูปแบบ  โครงสราง  หรือองคประกอบของการควบคุมท่ีกําหนดไวอยางไร โดยอาจใชการสอบถาม 
และสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง 
     (4)   การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินโดยการวิเคราะหใหทราบวาระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีอยูและใชจริงนั้น ไดสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในความสํา เร็จตามเปาหมายและ              
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 
    (5)  การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน       เปนการพิจารณาวาระบบการ   
ควบคุมภายในท่ีมีอยูนั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดออนหรือจุดบกพรองหรือมีความเสี่ยงที่จะทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบ     
ใหเหมาะสมตอไป  รวมท้ังชวยในการกําหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและงบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหประหยัดเวลา  อัตรากําลัง  
และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
2.3 การประเมินความเส่ียง  (Risk  Asessment) 

                         เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององคกรโดยท่ัวไปมักจะแบงลงตามหนวยงานและกิจกรรม 
ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในใหสามารถครอบคลุมหนวยงานหรือกิจกรรม  ท่ีควรดําเนินการตรวจสอบ
ในแตละปไดอยางครบถวน  และเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในท่ีมีอยู  อันไดแก  อัตรากําลัง  
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จึงมีความจําเปนตองนําแนวทางการประเมินความเสี่ยง
มาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ     เพื่อชวยใหสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความนาจะเปนท่ีอาจเกิดขึ้น
และเปนผลทําใหการทํางานไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ซึ่งหากพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญในระดับสูง  
ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปแรก ๆ 
    ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในสามารถ
เลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองคกรก็ได    
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ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน   ท้ังนี้ ไมวาจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบดวย  3 ขั้นตอน
หลัก ๆ  คือ 
  (1)  การระบุปจจัยเสี่ยง   เปนการคนหาถึงสถานการณหรือสาเหตุท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยง
ขึ้นภายในองคกร โดยผูตรวจสอบภายในอาจพิจารณาขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเบ้ืองตน  จากสภาพแวดลอม  
ทั่วไปท้ังภายในและภายนอกขององคกร  และนํามาแยกเปนประเภทของขอมูลที่เกี่ยวกับดานกลยุทธ  ดานการ
ดําเนินงาน   ดานความรู  ดานการเงิน  และดานกฎหมาย ระเบียบ  เชน  ปจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน  ปจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน  ปจจัยเสี่ยงเร่ืองการจัดการฐานขอมูล  เปนตน 
        (2) การวิเคราะหความเสี่ยง    เม่ือผูตรวจสอบภายในสามารถระบสุาเหตุความเสี่ยงภายใน
องคกรวาเปนเร่ืองใดในระดับหนวยงานหรือกิจกรรมแลว  ก็ใหทําการวิเคราะหวาปจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบ
อยางไรตอองคกรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากนอยเพียงใด  โดยอาจกําหนดเกณฑของแตละปจจัยเสี่ยง
ที่พบเปน  3  ระดับ  ไดแก   สูง   กลาง   ต่ํา    และใหคะแนนกํากับไวดวย   เชน   ระดับสูง   =  3  คะแนน   
ระดับกลาง  =  2  คะแนน   ระดับต่ํา  =  1  คะแนน  หรืออาจกําหนดเปน    5  ระดับ   เชน  สูงมาก  สูง          
ปานกลาง    ต่ํา     ต่ํามาก    เพ่ือใหไดคะแนนท่ีสามารถวิเคราะหความเสี่ยงไดละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็ยอมได 
   ทั้งนี้ การวิเคราะหความเสี่ยงนี้  ผลกระทบที่เกิดอาจเทียบกับจํานวนเงินท่ีตองเสียไป     
จากการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค  หรือการระบผุลกระทบเปนปริมาณหรือตัวเลข  เชน  การจัดทําแผน
กอสรางถนนไมมีการสํารวจขอมูลอยางเพียงพอ  ทําใหมีอุปสรรคในขั้นตอนการดําเนินงาน  เสียคาใชจายในการ
สํารวจเพ่ิมเติม  ซึ่งเม่ือวิเคราะหรวมกับความถี่ที่จะเกิด  และจากการเก็บขอมูลสถิติแลวพบวาเกิดขึ้นเปนประจําทุกป  
จํานวนเงินคาใชจายท่ีเสียไปในแตละครั้งตั้งแต  500,000 – 100,000  บาท   ดังนั้น อาจกําหนดวาปจจัยเสี่ยง     
ในเร่ืองนี้หากอยูในความเสี่ยงระดับสูง   =   3    คะแนน    อยูในเกณฑ   500,000   บาท    หากเปนความเสี่ยง
ระดับปานกลาง = 2  คะแนน  จะอยูในเกณฑ นอยกวา 500,000  ไมต่ํากวา  100,000    และเปนความเสี่ยงต่ํา = 1  คะแนน  
ในเกณฑตั้งแต  100,000  บาทลงไป 
   ขั้นตอนสุดทายของการวิเคราะห  ผูตรวจสอบภายในตองสรุปในภาพรวมของ      
สวนราชการวาแตละหนวยงานหรือกิจกรรมทีเ่ลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยดวยคะแนนเทาใดบาง 
  (3) จัดลําดับความเสี่ยง  เมื่อผูตรวจสอบภายในทราบแลววาในแตละ    หนวยงาน    หรือ   
กิจกรรมตามท่ีเลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเทาใดแลว  ใหนํามาจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุดไปหานอยสุด  
เพ่ือใชในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปตอไป (ตัวอยางผลการประเมินความเสี่ยง  ภาคผนวก  1) 
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 2.4  การวางแผนการตรวจสอบ 
        จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง  ผูตรวจสอบภายใน
จะสามารถพิจารณาไดวาควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาว (ตัวอยางแผนการตรวจสอบระยะยาว ภาคผนวก 2)  
ในหนวยงานหรือกิจกรรมใด   ดังนี้ 
        (1) นําลําดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนท่ี 2.3      มาพิจารณาจัดชวง
ความเสี่ยง เพ่ือใหไดหนวยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด  ท่ีควรวางแผนการตรวจสอบ
ในปแรก ๆ และไลเรียงความเสี่ยงตามลําดับท่ีคํานวณไดในปถัด ๆ ไป 
          (2)  พิจารณาความถี่ท่ีควรเขาทําการตรวจสอบ 
          (3)  คํานวณจํานวนคน/วัน ท่ีจะทําการตรวจสอบแตละหนวยงาน  หรือกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 
  ขอควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ  ควรตองพิจารณาวาผูตรวจสอบภายในมีความรู  
ความสามารถ  และความชํานาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม   มิฉะนั้นจะเกิด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากตัวของผูตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทําใหแผนการตรวจสอบไมประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได 
  เม่ือไดกําหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแลว  ผูตรวจสอบภายในตองกําหนดแผนการตรวจสอบ
ประจําป (ตัวอยางแผนการตรวจสอบประจําป ตามภาคผนวก 3) โดยการนําขอมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาว
ในแตละปมาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  ดังนี้ 
                             (1) กําหนดวัตถุประสงคในเร่ืองหรือกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ   เพ่ือจะไดวางแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 
                (2)    กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหนวยรับตรวจ    เร่ืองท่ีตรวจ   ความถี่
ในการตรวจสอบ  ระยะเวลาการตรวจสอบ  และจํานวนคน / วัน 
                (3)    กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุช่ือผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
                (4)    กําหนดงบประมาณท่ีใชปฏิบัติงานตรวจสอบ      โดยระบุงบประมาณท่ีจะใชปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งป  โดยแยกรายการใหชัดเจน  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง  คาท่ีพัก  และคาพาหนะ  ฯลฯ 
 
  2. 5  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
         ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัตงิานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา   
หนวยงานตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป  ในการวางแผนการปฏิบัติงานยังตอง
อาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งผลการประเมิน   
ความเสี่ยง         เพ่ือใหการวางแผนการปฏิบัติงานในแตละเร่ืองครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสําคัญ   
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การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรและมีลักษณะยืดหยุน  โดยสามารถแกไขปรับปรุง   
ใหเหมาะสมตามสภาวะการณไดตลอดเวลา     และใหผานการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน  ท้ังนี้  การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนดําเนินการ   ดังนี้ 
      (1)  การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

(2) การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน   
  (3)  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(4)  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

(1)  การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
                   ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผูตรวจสอบควรทําการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม เชน 

ประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจท่ีจะเขาไปตรวจสอบ  สัมภาษณบุคคลทั้งภายในและภายนอกท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ    วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีสํารวจได    จัดทําแผนภาพ (Flowchart)  
การปฏิบัติงาน    เปนตน   และในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานก็ควร
ตองประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพ่ือหาขอมูล  หลักฐานเพ่ิมเติม  ที่จะกําหนดประเด็นของการตรวจสอบ
วาประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพ่ือจะไดกําหนดวัตถุประสงค  ขอบเขต  และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในรายละเอียดตอไป   
   (2)  การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 
                      ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานในเร่ือง     หรือกิจกรรมท่ี
ตรวจสอบไว  เพื่อใหทราบวาเม่ือการตรวจสอบสิ้นสุดแลว  ผูตรวจสอบจะไดประเด็นขอตรวจพบอะไรบาง    
ในการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคใหครอบคลุมประเด็น    
การตรวจสอบท่ีสําคัญ ๆ  หรือท่ีควรสนใจเปนพิเศษ   และควรพิจารณาเร่ืองความเสี่ยงและการควบคุม      
   (3)  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
                    การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเปนการกําหนดเพ่ือใหทราบวาจะตรวจสอบอะไร
เปนจํานวนมากนอยเทาใด  ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานใหเพียงพอ  ในอันท่ีจะ
ชวยใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ซึ่งควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบการทํางานตาง ๆ 
เอกสารหลักฐาน  รายงาน  บุคลากร  และทรัพยสินที่เกี่ยวของ   
   (4)  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

                     แนวทางการปฏิบัติงาน   หมายถึง   การกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดท่ี       
ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร   ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละเรื่องจะตองตรวจสอบอะไรบาง      ดวยวัตถุประสงค
อะไร    
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ที่หนวยรับตรวจใด  ณ  เวลาใด  และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด  ซึ่งจะชวยในการรวบรวมหลักฐาน
ในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดทํารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุด  (ตัวอยางแผนการปฏิบัติงาน  ตามภาคผนวก 3) 

แผนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบในแตละเรื่องหรือกิจกรรม   ควรประกอบดวย
สาระสําคัญ  ดังนี้ 
  1) เร่ืองและหนวยรับตรวจ  ควรกําหนดวาเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเร่ืองใด  
และ  ณ  หนวยรับตรวจใดบาง 
                         2) วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน   ควรกําหนดเพ่ือใหทราบวาผูตรวจสอบภายในจะ
ทราบประเด็นขอตรวจพบอยางไรบาง  เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
                               3)  ขอบเขตการปฏิบัติงาน   ควรกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงาน   
ที่จะทําการทดสอบ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
                               4)  แนวทางการปฏิบัติงาน         ควรกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ     
ในแตละเร่ืองใหชัดเจนและเพียงพอ  ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล การวิเคราะห   การประเมินผล   และการ
บันทึกขอมูลท่ีไดรับระหวางการบริหารงานตรวจสอบ  รวมทั้งกําหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม       
(รายละเอียดเทคนิคการตรวจสอบปรากฏในบทท่ี  3)   อันจะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน  และ  
เพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                          5) ช่ือผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาท่ีตรวจสอบ   เพ่ือใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบเรื่องใด  และตรวจสอบเม่ือใด 
                           6) สรุปผลการตรวจสอบ       เพื่อใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น      
การตรวจสอบที่สําคัญพรอมระบุรหัสกระดาษทําการที่ใชบันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอางอิง      
และการคนหากระดาษทําการ  นอกจากนี ้ควรลงลายมือช่ือผูตรวจสอบและผูสอบทานพรอมท้ังวันท่ีท่ีตรวจสอบ
หรือสอบทานไวดวย  เพ่ือแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน 
  เม่ือผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  งานขั้นตอไป
ของผูตรวจสอบภายในที่จะตองพิจารณากอนเขาทําการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการท่ีไดกําหนดไวตาม
แผนการปฏิบัติงาน คือ  กระดาษทําการท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว  
เพ่ือบันทึกขอมูล  ขอตรวจพบตาง ๆ ในระหวางการปฏิบัติงานนั้น ๆ  ใหเปนหลักฐานอางอิงในการเขียน       
รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรองตอไป  (รายละเอียดกระดาษทําการจะ
กลาวถึงในขั้นตอนของการรวบรวมกระดาษทําการ) 
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 เรื่องที ่ 3  การเสนอและการอนุมัติแผน 
 เม่ือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว  ใหเสนอ
แผนการตรวจสอบตอผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป       
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  ซึ่งในระหวางการปฏิบัติงานถาหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในพบวามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีทําใหไมสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบได  หัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม และเสนอใหผูบริหาร
พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งดวย 
 เม่ือผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในเสร็จเรียบรอย  ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ใหความเห็นชอบกอนท่ีจะดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป 
 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบ  สอบทาน  และรวบรวมหลักฐาน       
เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ
ขององคกร  รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  พรอมท้ังเสนอขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ  และขอเสนอแนะตอ       
ผูบริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ประกอบดวยสาระสําคัญ  3  เร่ือง  ไดแก   
เร่ืองท่ี  1  กอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เร่ืองท่ี  2  ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เร่ืองท่ี  3  การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
 
เรื่องที ่ 1  กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หลังจากจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําตาราง
การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแตละงานหรือกิจกรรม  และทําความตกลงกับหนวย
รับตรวจในเร่ืองความพรอมขอบเขตของการตรวจสอบ   กําหนดวันและระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ  การ
ดําเนินการกอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีขั้นตอน  ดังนี้ 

1.1  การแจงผูรับตรวจ    หัวหนาผูตรวจสอบภายในควรติดตอผูบริหารของหนวยรับตรวจ  
และผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานหรือกิจกรรมท่ีจะถูกตรวจสอบใหทราบถึงวัตถุประสงค  ขอบเขต  กําหนดวัน
และระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ 
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1.2  การคัดเลือกทีมตรวจสอบ    เปนการคัดเลือกผูตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู  
ความสามารถของผูตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ  อันจะมีผลตอการปฏิบัติงานของ          
ผูตรวจสอบภายใน 

1.3 การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอยางยอใหแกทีมตรวจสอบ   เพ่ือใหทีมตรวจสอบ
ไดรับทราบถึงวัตถุประสงคและระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม  งบประมาณและคาใชจายท่ีใชในการตรวจสอบ  
รายละเอียดการเดินทางและกระดาษทําการท่ีตองใชในการตรวจสอบ 

1.4  หัวหนาทีมตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรกําหนดใหหนึ่งในทีมผู
ตรวจสอบภายในเปนหัวหนาทีมเพ่ือทําหนาท่ีเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

        (1)  สรางสัมพันธกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ      โดยจัดประชุมเปดและปดงาน
ตรวจสอบ   และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการตรวจสอบ 

  (2)   จัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ        กํากับดูแลการตรวจสอบของผูรวมทีม  
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตารางการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 

  (3)  แกไขเพ่ิมเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ     เพ่ือใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

      1.5 การเตรียมการเบ้ืองตน   เม่ือไดรับมอบหมายใหตรวจสอบในเร่ืองใดหรือกิจกรรมใด     
ผูตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบ้ืองตนเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี ้

(1) สอบทานงานตรวจสอบท่ีทํามาแลว    เพ่ือกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ       เชน   
กระดาษทําการ   รายงานผลการปฏิบัติงาน   และรายงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2)  ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน   เพ่ือใหทราบถึงโครงการตาง ๆ  ปญหา  
แผนงานและวัตถุประสงคโดยรวม 

(3)   ศึกษารายละเอียดของขอมูลอางอิงท่ีจําเปนตองใชในการตรวจสอบ  
   

  เรื่องที ่2   ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
          ผูตรวจสอบภายในเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบดวยการประชุมเปดงานตรวจสอบ ระหวาง
ทีมตรวจสอบกับผูรับตรวจท่ีเกี่ยวของ  หัวหนาทีมตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการประชุม   อธิบายวัตถุประสงค  
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบ  ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนท่ีควร
ดําเนินการ  ดังนี ้       
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2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ      หัวหนาทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามท่ี 
ผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความถนัด   ความรู   ความชํานาญ    รวมทั้ง  ควรเลือกงานท่ีสามารถพัฒนา    
ความชํานาญและประสบการณแกผูตรวจสอบภายในแตละคน   และไมกระทบตอความเปนอิสระดวย 
                                            2.2  วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ      ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิค
การตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละขั้นตอน  ดังนี้ 
                          (1)  การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ       ซึ่งอาจเปนทางการโดย
เปนลายลักษณอักษร   และไมเปนทางการดวยวาจา 
                                                   (2)  การเขาสังเกตการณปฏิบัติงาน   เพ่ือหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ วา
มีประสิทธิภาพเพียงใด 
             (3)  การทําการตรวจสอบ   สอบทาน  ทดสอบรายการ  เอกสาร   และสินทรัพย  
ทั้งนี้ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
                                          (4)  การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว 
                                                   (5)  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห     ซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล
ที่เปนตัวเลข 

2.3  การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
        หัวหนาทีมตรวจสอบมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมทีมอยาง 

ละเอียดสมํ่าเสมอ     เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  และขอบเขต
การตรวจสอบท่ีกําหนดไว  พรอมทั้งเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่กําหนดไว 
                                         2.4   การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช 
          ผูตรวจสอบภายในตองนําแผนการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําไวลวงหนา      มาใชเปน    
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับ 
สถานการณได  โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุขอเสนอแนะในการแกไขแผนการปฏิบัติงานไวในกระดาษทําการ  
ซึ่งหัวหนาทีมตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอเสนอแนะ 
                2.5   การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ 
        หัวหนาทีมตรวจสอบอาจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  เพ่ือ 
ใหสอดคลองกับสภาพท่ีเปลี่ยนไป  โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุมคาท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอบเขต
การตรวจสอบ   ท้ังนี ้ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในทุกครั้ง 
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2.6  การประชุมปดงานตรวจสอบ 
        การประชุมปดงานตรวจสอบ   จะกระทําเปนขั้นตอนสุดทายเม่ือหัวหนาทีม

ตรวจสอบ 
ไดจัดทําสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ  หรือเมื่อจัดทํารางรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  ผูเขารวมประชุม
ตองประกอบดวยผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีมีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือผลสรุปจากท่ีประชุม 
เร่ืองตาง ๆ ท่ีนําเขามาเปนวาระการประชุม  ดังนี้ 

(1)  สรุปการตรวจสอบ 
(2)  ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นท่ียังสงสัย 
(3)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และหาขอยุติในประเด็นท่ียังมีความเห็นไมตรงกัน 
(4)  แจงกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(5)  ขอบคุณผูเกี่ยวของในการใหความรวมมือ 
 

เรื่องที ่ 3  การปฏิบัติเมือ่เสร็จส้ินงานตรวจสอบ 
     หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยรับตรวจแลว  หัวหนาทีมตรวจสอบ  

ควรสอบทานใหแนใจวาทีมตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ เสร็จสมบูรณ  และเปนไปตามแผนการตรวจสอบ   
ที่กําหนดไว  นอกจากนี ้   หัวหนาทีมตรวจสอบตองสอบทานกระดาษทําการ  เอกสาร  หลักฐานท่ีรวบรวมไว     
จากการตรวจสอบและขอสรุปสิ่งท่ีตรวจพบ สอบทานรางรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายในแตละคน  โดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   
                                     การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  ประกอบดวย 
             3.1  การรวบรวมหลักฐาน 
             3.2  การรวบรวมกระดาษทําการ 

1.3 การสรุปผลการตรวจสอบ 
 

     3.1  การรวบรวมหลักฐาน 
            หลักฐานการตรวจสอบ  (Audit  Evidence)  หมายถึง เอกสาร  ขอมูล  หรือขอเท็จจริง

ตาง ๆ   ท่ีผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ  ในการรวบรวมขึ้นระหวางทําการตรวจสอบ 
รวมถึง หลักฐานท่ีขอเพ่ิมเติมเพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับขอสรุปหรือขอตรวจพบในการ
พิสูจนวาสิ่งท่ีไดตรวจพบนั้น  มีความถูกตองนาเช่ือไดมากนอยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบ
ควรประกอบดวยคุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเช่ือถือไดและจัดหามาได 
(Competency)  ความเกี่ยวของ  (Relevancy)  และความมีประโยชน  (Usefulness)    
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             ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ  หมายถึง  ขอมูลจริงท่ีรวบรวมไดและ
จํานวนขอมูลมีความเพียงพอท่ีจะทําใหสามารถยืนยันหรือใหขอสรุปไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล ทําใหทุกคน
สรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน  การพิจารณาวาจํานวนเพียงพอหรือไมนั้น   ตองพิจารณาวาหลักฐานนั้นเปน
หลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางออม ในกรณีท่ีเปนหลักฐานทางตรงซึ่งไดแกหลักฐานท่ียืนยันไดชัดเจน     
แนนอนทําใหทุกคนหมดความสงสัยได   มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ  ถาเปนหลักฐานทางออม   ซึ่งไดแก
หลักฐานแวดลอมท่ีมาเสริมความม่ันใจและความนาจะเปน    ดังนั้น หลักฐานทางออมอาจจะตองมีจํานวนมาก
หรือหลายประเภท 

             ความเช่ือถือไดและจัดหามาไดของหลักฐาน หมายถึง ขอมูลท่ีไดมาจากแหลงท่ีเชื่อถือ
ไดและโดยใชเทคนิควิธีการตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด  เชน 

- ขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากแหลงอิสระหรือแหลงภายนอกนาเช่ือถือมากกวาขอมูล
หลักฐานท่ีไดมาจากภายในหนวยรับตรวจ 

-  ขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากระบบควบคุมภายในท่ีดี       นาเชื่อถือมากกวาขอมูล
หลักฐาน   ท่ีไดมาจากระบบควบคุมภายในท่ีมีจุดออน 

-  การสังเกตการณ    การคํานวณ     และวิธีการอื่นไดโดยตัวผูตรวจสอบเองนาเช่ือถือ
มากกวาขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากการปฏิบัติงานของผูอื่น 
   -  ตนฉบับของขอมูลหลักฐานนาเช่ือถือมากกวาภาพถายสําเนาหรือราง 
   -  ขอมูลจากความเห็นของผูเช่ียวชาญและผูประกอบวิชาชีพ         มีความนาเช่ือถือกวา
ความเห็นของบุคคลธรรมดา 
             ความเกี่ยวของของหลักฐาน    หมายถึง     หลักฐานท่ีมีความเกี่ยวของกับวัตถุประสงค
การตรวจสอบ  มีความสัมพันธกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ 
            ความมีประโยชนของหลักฐาน     หมายถึง   หลักฐานที่ชวยในการควบคุมและตัดสินใจ
ของผูบริหาร   เพ่ือใหสวนราชการประสบความสํา เร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  เชน  ความทันเวลา
(Timeliness)  ในการใชประโยชน   และความมีสาระ(Materiality)   ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ 
  
                       3.2  การรวบรวมกระดาษทําการ  (Working  Papers   Preparation) 
      กระดาษทําการ  (Working  Papers)  คือ  เอกสารท่ีผูตรวจสอบภายใน    จัดทําขึ้นในระหวาง
การตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน  ซึ่งประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการตรวจสอบ  ขอบเขต
การตรวจสอบ  วิธีการตรวจสอบ  ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห  และผลสรุปของการตรวจสอบเพื่อใช
เปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

24 



    ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
การรวบรวมหลักฐานและขอมูล  ตลอดจนการรางรายงานผลการปฏิบัติงาน  จําเปนตองจัดทํากระดาษทําการ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานตาง ๆ   เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบท่ีใช  ผลท่ีไดจากการตรวจสอบ
และหลักเกณฑในการสรุปผลการตรวจสอบ และยังเปนหลักฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ในการ
สอบทาน  ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน     อันเปนการบงช้ีถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบ    เพ่ือประโยชนในการอางอิงภายหลัง  รวมทั้งการอางอิงในการตรวจสอบคร้ังตอไป    
และการอางอิงกับบุคคลภายนอก   
 
  วัตถุประสงคของกระดาษทําการ   

 หลักเกณฑในการจัดทํากระดาษทําการยังไมมีการกําหนดใหเปนรูปแบบใดแบบหนึ่ง         
โดยเฉพาะ  และยังไมมีกฎเกณฑตายตัวหรือมีสูตรสําเร็จวาตองจัดทําในรูปแบบใดและอยางไร  ผูตรวจสอบภายใน
ตองใชความรูความชํานาญและดุลยพินิจของตนวาการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดทํากระดาษทําการอยางไร  
โดยยึดถือหลักท่ีวากระดาษทําการนั้นสามารถชวยใหหัวหนาผูตรวจสอบภายในใชทบทวนการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
ที่ดําเนินการไปแลวไดเปนอยางดี  และสามารถบอกไดวางานนั้นไดทําตามแผนการตรวจสอบท่ีไดกําหนดไว
หรือไมเพียงใด      

 
ประเภทของกระดาษทําการ  ประกอบดวย 
1.  กระดาษทําการท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเอง  เชน  กระดาษทําการท่ีใชบันทึกแผนการ

ตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทําการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระดาษทําการ
บันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแตละเรื่อง กระดาษทําการสรุปประเด็นขอตรวจพบ กระดาษทําการ      
ในการรางรายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนตน 

2.  กระดาษทําการท่ีจัดทําโดยหนวยรับตรวจ    เชน  สําเนาเอกสาร  หรือสําเนารายละเอียด
ประกอบบัญชีหรืออื่น ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน  เปนตน   

3.  กระดาษทําการท่ีผูตรวจสอบไดรับจากบุคคลภายนอก  เชน  ใบตอบรับแจงการยืนยันยอด   
แบบสอบถาม  และหนังสือรองเรียนการทุจริต  เปนตน 

ในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในใชสําเนาเอกสารหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทําโดยหนวยรับตรวจหรือ
ไดรับจากบุคคลภายนอกเปนสวนหนึ่งของกระดาษทําการ  ผูตรวจสอบภายในจะตองตรวจสอบความถูกตองของ
กระดาษทําการประเภทนี้  เชนเดียวกับกระดาษทําการท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเอง (ตัวอยางกระดาษทําการ  
ภาคผนวก  5) 
 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

25 



 ลักษณะของกระดาษทําการท่ีดคีวรประกอบดวยลักษณะ  ดังนี้ 
  1.  ความถูกตองและสมบูรณ  เปนขอมูลท่ีไดมาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง รวมท้ัง ไดใช
วิธีการตรวจสอบอื่นจนแนใจวาถูกตองเช่ือถือได  พรอมท้ังมีกระดาษทําการตามขั้นตอนตาง ๆ และใชอางอิงได
อยางสมบูรณ    
  2.  ความชัดเจนและเขาใจงาย    ตั้งแตการระบุวัตถุประสงค  วิธีการตรวจสอบท่ีใช  และลําดับ
ผลการตรวจสอบท่ีได  ถอยคําท่ีใชควรเลือกใชถอยคําท่ีเขาใจงาย มีคําอธิบายความอยางกะทัดรัดและไดใจความ 

3.  ความเรียบรอยและอานงายเปนรูปแบบเดียวกัน  กระดาษทําการแตละแผนควรจัดทําใหเปน 
ระเบียบเรียบรอย  เขียนตามลําดับจากบนลงลาง  จากซายไปขวา  ดวยลายมือและการลงนามท่ีอานงาย จัดเรียง
กระดาษทําการแตละแผนใหงายตอการสอบทาน  การจัดทํากระดาษทําการควรทําในรูปแบบเดียวกัน 
  4. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค  กระดาษทําการควรใหขอมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงค
ของการจัดทําและตรงกับวัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบและเปนประโยชนในการอางอิง ไมควรมี           
รายละเอียดเกินความจําเปน สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ  และผลสรุปของ         
การตรวจสอบ  และตองประหยัดเวลาในการจัดทําในระหวางการตรวจสอบ 
  ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแตละสวนเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ     โดย
การสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการท่ีไดจัดทํา  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาอยางรอบคอบและสรุปเฉพาะ
สิ่งท่ีเปนสาระสําคัญเทานั้น 

 ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการอาจทําไดหลายรูปแบบ  คือ 
  1.  การสรุปแตละสวนงานท่ีตรวจสอบ         เปนการสรุปสาระสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบเปน   
สวน ๆ  โดยระบุวัตถุประสงคการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  สิ่งท่ีตรวจพบ  สรุปผลการตรวจสอบ       
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน    รวมท้ัง  สิ่งท่ีไดรับการแกไขแลวจากผูรับตรวจ 
  2.  การสรุปแบบสถิติ  เปนการสรุปโดยใชแบบสถิติในการรายงานผลที่ไดจากการทดสอบ
รายการ  การสรุปควรจัดทําเปนขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กลาวคือ ขอมูลสวนยอดจะมีรายละเอียด       
ประกอบนอยลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ 
  3.  การสรุปผลการประชุม    เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรับผิดชอบในหนวยรับตรวจ  
ผูตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งท่ีเห็นดวย  และสิ่งท่ีไมเห็นดวย   พรอมทั้งขอเสนอแนะ     
และระบุวันท่ี  เวลา  ท่ีมีการประชุม 
  4.  การสรุปตามแนวการตรวจสอบ    เปนการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและขอคิดเห็นของผูตรวจสอบ
ภายในตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ 
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  5.  การสรุปขอบกพรอง         เปนสวนที่สําคัญท่ีสุดสวนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลตอง   
ตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  หรือขอบกพรองตาง ๆ ที่ไดตรวจพบ 
   

การจัดเก็บกระดาษทําการ 
  โดยปกติกระดาษทําการท่ีทําขึ้นในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะจัดเก็บไวในแฟม แยกเปน 2 
ประเภท  คือ 
  1. แฟมปจจุบัน (Current File) ใชกับกระดาษทําการท่ีทําขึ้นในงวดการตรวจสอบงวดนั้น หรือ
คร้ังนั้นโดยเฉพาะ  และจะไมมีสวนสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงวดตอไป  เชน กระดาษทําการตรวจนับ
เงินสด  ฯลฯ 
  2. แฟมถาวร (Permanent File) ใชกับกระดาษทําการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงวดอื่น ๆ  ท่ีมี
ความสําคัญท่ีตองใชอางอิงประกอบการตรวจสอบงวดตอ ๆ ไป  เชน  รายงานผลการปฏิบัติงาน    แผนภูมิการ
จัดแบงสวนงาน  ฯลฯ 
 

3.3  การสรุปผลการตรวจสอบ 
       การสรุปผลการตรวจสอบ        เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนการจัดทํา       
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบ     เร่ืองใดเรื่องหนึ่งแลวเสร็จ หรือ
เปนเร่ืองท่ีเห็นวาจําเปนตองรายงานผลระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยผูตรวจสอบจะตองรวบรวม
ขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ท่ีไดระหวางการตรวจสอบ  เพ่ือสรุปหาขอตรวจพบหรือสิ่งท่ีตรวจพบท้ังดานดี
และปญหาขอบกพรองท่ีคิดวามีคาควรแกการตรวจสอบ และรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ 
  สิ่งที่ตรวจพบ  (Audit  Finding)  หมายถึง  ขอเท็จจริงท่ีรวบรวมและสรุปจากหลักฐานท่ีได
ระหวางการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ  ขอตรวจพบท่ีควรแกการรายงานให  
ผูเกี่ยวของทราบ  ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1. มีความสําคัญควรคาแกการรายงาน     โดยอาจเปนขอตรวจพบท้ังดานดีและดานขอบกพรอง  
ขอตรวจพบดานดีควรรายงานเพ่ือสงเสริมขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติดีและเปนตัวอยางกับหนวยงานอื่น  สวน     
ขอตรวจพบดานบกพรอง  ปญหาท่ีรายงานควรเปนปญหาสําคัญ  มีผลกระทบตอผลสําเร็จของงานอยางมี    
สาระสําคัญ 
  2. มีหลักฐานชัดเจนและรับฟงได  ผลสรุปดังกลาวอาจไดมาจากขอเท็จจริงที่มีหลกัฐานถูกตอง
เช่ือถือได  และบางสวนอาจไดมาจากการวิเคราะหอยางเท่ียงธรรม  โดยการใชดุลยพินิจของผูประกอบวิชาชีพ 
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  ในการสรุปผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองสรุปขอตรวจพบใหครบองคประกอบ  
โดยตองชี้ใหเห็นขอเท็จจริงวาผูตรวจสอบภายในพบอะไร  สภาพท่ีเกิดเปนอยางไร  (Statement of Condition) 
สิ่งท่ีตรวจพบตางจากขอกําหนด  กฎหมาย  หรือสิ่งที่ควรจะเปนอยางไร (Audit Criteria) สิ่งท่ีตรวจพบมีผล 
อยางไรบาง (Effect)  ทําไมจึงเกิดขึ้นได (Cause) และจะแกไขไดอยางไร  องคประกอบของขอตรวจพบ       
ประกอบดวย  5  องคประกอบ  ไดแก 
   1. สภาพท่ีเกิดจริง (Condition) ไดแก สิ่งท่ีผูตรวจสอบประมวลผลขอเท็จจริงจากการ
สังเกตการณ  การสอบถามพนักงานผูปฏิบัต ิ วิเคราะห  ทดสอบ  และสอบทาน  โดยมีขอมูลหลักฐานท่ีแนชัด 
  2. เกณฑการตรวจสอบ (Criteria) ไดแก  หลักเกณฑท่ีจะใชในการตรวจสอบ  โดยอาจกําหนด
จากกฎหมาย  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  แผนงานที่กําหนด  หรือหลักปฏิบัติท่ีด ี
  3. ผลกระทบ (Effect) ไดแก  ขอมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง  หรือผลเสียหายท่ีจะเกิดจากปญหา
นั้น  โดยควรระบุในเชิงปริมาณ  จํานวนความเสียหาย  จํานวนวันท่ีลาชา   การระบุผลกระทบที่ชัดเจนมี
สาระสําคัญ ๆ  เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหขอตรวจพบไดรับความสนใจจากผูท่ีเกี่ยวของ 
  4. สาเหตุ (Cause) ไดแก  ขอมูลแสดงสาเหตุ  สาเหตุท่ีเกิดปญหานั้นเกิดจากระบบการควบคุม
ภายในท่ีไมด ี หรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระบบ  นโยบาย  มาตรฐาน ท่ีหนวยงานกําหนด  

5. ขอเสนอแนะ (Recommendation)    เปนขอมูลตามความเห็นที่ผูตรวจสอบเสนอขึ้น  โดยอาจ 
เสนอตามความเห็นท่ีพัฒนามาจากความเห็นของผูตรวจสอบ  ผูเชี่ยวชาญ  และผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหขอเสนอแนะ
นั้นมีคุณคาเปนท่ียอมรับและปฏิบัติได  ขอเสนอแนะควรทําในลักษณะสรางสรรค  และคํานึงถึงตนทุนและ    
ผลประโยชนท่ีจะไดรับวาคุมคาที่จะปฏิบัต ิ
 
3.  การจัดทํารายงานและติดตามผล 
  3.1 การจัดทํารายงาน 
        การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค   
ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน  สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ   ประเด็น
ความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม  รวมท้ังเร่ืองอื่น ๆ  ที่ผูบริหารควรทราบ พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
ปรับปรุง  เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป 
      การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งท่ีผูตรวจสอบ      จะตองเอาใจใส     
เปนพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในท้ังหมด  ลักษณะ
ของรายงานท่ีดีตองเปนรายงานท่ีมีประโยชนตอผูอานรายงานเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญ      ขอตรวจพบเปนเร่ืองท่ีตรง 
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กับขอเท็จจริง ขอเสนอแนะหรือ ขอแนะนําเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได โดยสรุปลักษณะของรายงานผล
การปฏิบัติงานที่ด ี   มีองคประกอบดังนี ้
      ถูกตอง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตอง ขอความทุกประโยค  
ตัวเลขทุกตัว  เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานท่ีนาเช่ือถือ  และผูตรวจสอบไดประเมินขอมูลเหลานั้น
แลว  การอางอิงทุกคร้ังตองมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถใหคําอธิบายแลวพิสูจนขอเท็จจริงไดทุก
เร่ือง  การรายงานสิ่งใดก็ยอมหมายความวาสิ่งนั้นผูตรวจสอบไดทราบหรือไดยอมรับแลววาเปนสิ่งท่ีตรงตาม
ขอเท็จจริง 
   ชัดเจน  (Clarity)  หมายถึง  ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการของ   
ผูตรวจสอบ  หรือสิ่งท่ีตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน  โดยไมตองมีการ     
ตีความหรืออธิบายเพ่ิมเติม   
   กะทัดรัด  (Conciseness)  หมายถึง  การตัดทอนความคิด  ขอความ   คําพูดที่ฟุมเฟอย  
หรือสิ่งท่ีไมใชสาระสําคัญและสิ่งที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป   
   ทันกาล  (Timeliness)  การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทันตอการ
แกไขสถานการณ  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาสิ่งท่ีตรวจพบ  ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ       
ผูบริหารตองนําสิ่งท่ีเสนอในรายงานไปดําเนินการตอมิใชเก็บรายงานไวเปนจดหมายเหตุเพ่ือการศึกษา          
ทางประวัติศาสตร 
   สรางสรรค  (Constructive  Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและ
ความจริงใจของผูตรวจสอบ  ผูรายงานควรช้ีใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนท่ีจะกลาวถึงขอบกพรองตาง ๆ   
ที่ตองการใหปรับปรุง  ทําใหผูอานคลอยตามคําแนะนํา  และขอเสนอแนะ และมีความพอใจท่ีจะใหความรวมมือ   
ในการแกไขปรับปรุง  การวิจารณขอบกพรองโดยไมมีการใหขอเสนอแนะ  หรือการวิจารณโดยปราศจากการ
เสนอแนะขอยุติท่ีชอบดวยเหตุผลเปนสิ่งท่ีไมควรกระทํา 
   จูงใจ  (Pursuance)  การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดตั้งแตตนจนจบ   
โดยการใชรูปแบบถอยคํา  และศิลปะของภาษา  ทําใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือ
ขอแนะนําท่ีผูตรวจสอบเสนอในรายงาน  โดยช้ีใหเห็นปญหา  ประโยชนรวมกันและประโยชนตอองคกร       
ไมตําหนิโดยไมมีขอแนะนําในเชิงสรางสรรค   ใหทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไมแกไข   
 
  รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับผลของการตรวจสอบ  และความตองการของ
ฝายบริหาร  รูปแบบและวิธีการรายงานท่ีใชกันโดยท่ัวไป  มีดังนี้ (ตัวอยางรายงานผลการปฏิบัติงาน  ภาคผนวก  6) 
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1.  การรายงานเปนลายลักษณอักษร  (Written  Report)  เปนวิธกีารรายงานท่ีมีลักษณะเปนทางการ  
ใชรายงานผลการปฏิบัติงานเม่ือการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแลวเสร็จ  ผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทํารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบ  เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหาร 

2.  การรายงานดวยวาจา  (Oral  Report)  แยกเปน 
2.1 การรายงานดวยวาจาท่ีไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน

เพ่ือใหทันตอเหตุการณ  จะใชในกรณีท่ีควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบทันทีท่ีตรวจพบ      
เพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากขึ้น 

2.2  การรายงานดวยวาจาท่ีเปนทางการ       เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการ
นําเสนอดวยวาจาประกอบ 
              นอกจากนี ้  การรายงานดวยวาจายังใชในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหนา  หรือผล
การตรวจสอบโครงการพิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร  เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ  หรือ
ขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม  หรือขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค  เชน  ผูรับตรวจ  
ไมใหความรวมมือหรือไมใหเอกสารบางอยางเพื่อการตรวจสอบ 
 
  รายงานแบบเปนทางการและรายงานที่เปนลายลักษณอักษรโดยทั่วไปประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 
  1.  บทคัดยอ  (Summary)  การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนาของรายงานท่ีจะ
นําเสนอผูบริหาร  เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้น ๆ  กะทัดรัด    ชัดเจน  และไดใจความครอบคลุม
เนื้อหาของรายงานท้ังหมด แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบที่มีตอองคกร และขอเสนอแนะ  
ในการแกไขปรับปรุง โดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ  แตเปนขอมูลท่ีเพียงพอใหผูบริหารเขาใจและสั่งการได 
  2.  บทนํา   (Introduction)   คือสวนแรกของรายงานท่ีบอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายในได
ตรวจสอบเรื่องอะไรในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว  หรือเปนการตรวจสอบ
กรณีพิเศษ 
  3.  วัตถุประสงค  (Purpose)    แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน  เพ่ือใหผูอานรายงาน
ติดตามประเด็นไดสะดวก  และคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเม่ืออานรายงานจบ 
  4.  ขอบเขต  (Scope)  แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทําการตรวจสอบมีมากนอย
เพียงใด  มีขอจํากัดอะไรบางที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได  หรือตองชะลอการตรวจสอบไวกอน  
พรอมเหตุผลประกอบ 
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  5.  ส่ิงที่ตรวจพบ  (Audit  Findings)  เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ขอเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข  วิธีการดําเนินการแกไข  รวมทั้งความเห็นของผูรับ
การตรวจ 
  6.  ขอเสนอแนะ   (Recommendation)     เปนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอ   
ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจ  เพ่ือสั่งการแกไข  ปรับปรุง   ขอเสนอแนะควรมีลักษณะสรางสรรค       
และสามารถนําไปปฏิบัติได 
  7.  ความเห็น (Opinion)  หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง  หรือยังไมมีหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ  ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น 
  8.   เอกสารประกอบ     (Supporting  Evidences)     เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการสรุปผล  
ดังนั้น  รายงานควรเสนออยางกะทัดรัด  ขอมูลใดท่ีจําเปนตองอางถึง     แตเปนขอมูลยาว  หรือมีรายละเอียดมาก  
ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย เอกสารประกอบไมควรมีมากจนเกินไปจนทําใหรายงาน
ไมนาสนใจ 
 
  3.2 การติดตามผล  (Follow  Up) 
  การติดตามผลเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งถือไดวา
เปนขั้นตอนท่ีสําคัญย่ิงของการตรวจสอบ      เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบวาผูรับ
การตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม  และขอบกพรอง
ที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง เมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอ          
ผูบริหารระดับสูงแลว   ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารฯ ไดสั่งการหรือไมประการใด  และหาก  
สั่งการแลว  หนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในท่ีผูบริหารสั่งการหรือไม         
เพ่ือใหแนใจวาขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม  หรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไร  และรายงานผล
การติดตามตอผูบริหารตอไป       ท้ังนี ้ผูบริหารท่ีไดรับทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอเสนอแนะ      แสดงวา
ผูบริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต 
   
  แนวทางการติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ 
  1. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการ      
ติดตามผล   พรอมท้ังจัดงบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในเพ่ือใหการติดตามผลทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.  ควรกําหนดตารางเวลาท่ีใชในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปกอนไวใน 
แผนการตรวจสอบในปปจจุบัน การกําหนดตารางเวลาที่จะใชในการติดตามผล  ควรหารือกับหัวหนาหนวยงาน    
ที่รับการตรวจสอบหรือผูท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการติดตามผล 
  3.  ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายใหติดตามผล ตองไมมีสวนเกี่ยวของในการรายงานผล
การปฏิบัติงานนั้น ๆ เพ่ือใหมีมุมมองใหม ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแกไขวาเหมาะสมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงหรือไม 

4.  ผูตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออน     และขอบกพรอง 
จากหนวยงานเปนระยะ ๆ  หากมีปญหาผูตรวจสอบภายในควรเขาไปพิจารณาใหคําแนะนําเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตอไปได 
  5. ผูตรวจสอบภายในควรเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจในการแนะนํา
วิธีการแกไขปญหา จุดออน และขอบกพรองตาง ๆ  และกําหนดมาตรการปองกันความผิดพลาดและขอบกพรอง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  6.  ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดําเนินงานของฝายบริหารหรือ
ผูท่ีเกี่ยวของตอการสั่งการหรือตอการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง  หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการ     
แกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

32 



กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 

การวางแผนตรวจสอบ 

การประเมินความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ 
ติดตามผล 

การติดตามผล 

กอนเร่ิมปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การวางแผนการตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจําป 

ระหวางการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น 
งานตรวจสอบ 

- การรวบรวมหลักฐาน 
- การรวบรวมกระดาษทําการ 
- การสรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

- การจัดทํารายงาน 
- รูปแบบรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระดาษ 
ทําการ 
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บทที่ 3 
เทคนิคการตรวจสอบ 

(Audit Technique) 
 
  เทคนิคการตรวจสอบ  (Audit Technique)  หมายถึง  วิธีการตรวจสอบท่ีดีท่ีผูตรวจสอบ
ควรนํามาใชในการรวบรวมขอมูลหลักฐานตาง ๆ เพ่ือใหไดหลักฐานท่ีดีและเสียคาใชจายนอยท่ีสุด      เปน
ท่ียอมรับของผูปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด  ดังนั้น 
ผูตรวจสอบจะตองมีความรู ความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตาง ๆ และเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบให
เหมาะสมกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบในแตละกรณี  เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแตละเทคนิคมีความยากงาย 
ตางกัน  และใหไดมาซ่ึงหลักฐานความเช่ือถือไมเทากันเม่ือใชกับบุคคลหรือสถานการณตางกัน นอกจากนี้ 
แตละเทคนิคการตรวจสอบก็มีขอจํากัดในการนําไปใช  ทําใหในบางครั้งผูตรวจสอบอาจใชเทคนิคการ  
ตรวจสอบหลายอยางมาประกอบกัน  เพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานท่ีเพียงพอท่ีผูตรวจสอบจะเสนอความเห็น
และขอเสนอแนะไวในรายงานผลการปฏิบัติงาน  เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบโดยท่ัวไป  มีดังนี ้
 
  1. การสุมตัวอยาง 
      เปนการเลือกขอมูลแตเพียงบางสวน  ซ่ึงสามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลท้ังหมดเพ่ือ
นํามาตรวจสอบ  การสุมตัวอยางตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงวาขอมูล
ท้ังหมดมีโอกาสไดรับการเลือกเทา ๆ กัน  ผลท่ีไดรับจึงจะแสดงสภาพท่ีเปนจริงหรือใกลเคียงความจริงมาก
ท่ีสุด  ซ่ึงในปจจุบันนิยมใชกันอยู 4 วิธี  คือ 
       1.1 วิธี Random Sampling       เปนการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลท้ังหมด  
โดยใหแตละหนวยของขอมูลมีโอกาสท่ีจะไดรับเลือกเทาเทียมกันและเปนไปอยางยุติธรรม เชน การจับสลาก 
เปนตน 
        1.2 วิธ ี Systematic Sampling   เปนการเลือกตัวอยางโดยการกําหนดระยะหรือชวงตอน
ของตัวอยางท่ีจะเลือกดวยวิธีแบงไวเทา ๆ กัน  เชน  เลือกตัวอยางใบสําคัญ  1 ฉบับ  จากใบสําคัญทุก ๆ      
15  ฉบับ  เปนตน  ความหางของระยะหรือชวงตอนขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลและจํานวนตัวอยางท่ีตองการ 
              ขอมูลท่ีนํามาเลือกตัวอยางดวยวิธีนี้ตองมีคุณสมบัติเหมือนกัน            และมีการ         
จัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวน  ผูตรวจสอบตองระวังในการกําหนดระยะของตัวอยาง  
วาตองไมเปนผลใหขอมูลท้ังหมดถูกเลือกหรือมิไดรับการเลือกเลยดวย 
          1.3 วิธีการแบงขอมูลออกเปนกลุม 
             1.3.1 Stratified Sampling  เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมีลักษณะแตกตางกัน 
โดยมีวิธีดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ 
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            1) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยการรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะเหมือนกันไว 
ในกลุมเดียวกัน 
          2) สุมเลือกตัวอยางจากแตละกลุมเหลานั้นอีกครั้งหนึ่ง   โดยวิธีการสุมตัวอยาง
อาจแตกตางกันไปในแตละกลุม  เพ่ือใหไดตัวอยางท่ีด ี มีความถูกตองและเช่ือถือได 
         วิธีนี้เหมาะสําหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ท่ีมีปริมาณมาก และสถานท่ี
เก็บมีหลายแหง  ซ่ึงทําใหขอมูลมีโอกาสไดรับการสุมตรวจสอบเทาเทียมกัน 
             1.3.2 Cluster Sampling  เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกัน 
โดยมีวิธีดําเนินการเปน  2  ขั้นตอน  คือ 
          1) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยกําหนดจํานวนเทากัน      ซ่ึงถือตําแหนงท่ีตั้ง
หรือการเก็บรวบรวมรายการเปนเกณฑ  สําหรับการกําหนดจํานวนกลุมและจํานวนรายการในแตละกลุม  
ขึ้นอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด 
            2) สุมเลือกกลุมตาง ๆ    ท่ีแบงไวมาเปนตัวอยาง     กลาวคือ    เลือกท้ังกลุม  
มาเปนตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยางนี้  ซ่ึงจะเปนจํานวนมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของ
ขอมูล 
       1.4 วิธ ีSelective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลท่ีขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของผูตรวจสอบวาจะพิจารณาเลือกสุมตัวอยางใดบาง  โดยตัวอยางท่ีสุมเลือกนั้นควรเปนส่ิงของท่ีมี             
คุณลักษณะพิเศษซ่ึงเคล่ือนยายหรือหยิบฉวยได  และอาจกอใหเกิดการทุจริตไดดวย 
 
  2. การตรวจนับ 
      เปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของส่ิงท่ีตรวจนับวามีอยูครบถวนตามท่ีบันทึกไว
หรือไม   
สภาพของส่ิงของนั้นเปนอยางไร  อยูในสภาพชํารุดเสียหายหรือไม  มีการเก็บรักษาอยางไร  โดยปกติ     
การตรวจนับนี้จะใชการตรวจสอบเงินสด  วัสดุ  ครุภัณฑ  และยานพาหนะ  เปนตน 
      ขอจํากัด 
      1. สินทรัพยท่ีตรวจนับจะตองมีรูปราง            หรือมีหลักฐานท่ีสามารถแสดงสภาพของ    
สินทรัพยนั้น  เชน  เช็ค  พันธบัตรรัฐบาล  ตั๋วสัญญาใชเงิน  เปนตน 
      2. การตรวจนบัมิใชเปนเครื่องพิสูจนกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเสมอไป 
 

  3. การยืนยันยอด 
      เปนการขอใหบุคคลท่ีไมใชผูรับตรวจซ่ึงทราบเรือ่งเกี่ยวกับหลักฐานตาง ๆ ใหการยืนยัน
เปนลายลักษณอักษรมายังผูตรวจสอบโดยตรง  การยืนยันนี้เม่ือปฏิบัติอยางถูกตองจะถือเปนหลักฐานท่ี   
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เช่ือถือไดมากท่ีสุด  เนื่องจากบุคคลดังกลาวไมจําเปนตองปดบังขอเท็จจริง  เทคนิคนี้สวนใหญใชกับการยืนยัน
ยอดเงินฝากธนาคาร  หรือสินทรัพยซ่ึงอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน  
      ขอจํากัด    อาจไมไดรับความรวมมือตอบยืนยันมาใหผูตรวจสอบทราบ  หรือมีขอขัดของ
อ่ืน ๆ ท่ีทําใหคําตอบท่ีไดรับมีจํานวนนอยเกินสมควร  เชน  หนังสือยืนยันยอดไมถึงมือผูรับ  เปนตน         
ซ่ึงทําใหการตรวจสอบเรื่องนั้นไมไดรับหลักฐานอยางเพียงพอ 
 
  4. การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ 
      เปนการตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานประกอบการลงบัญชี    ซ่ึงเอกสารเหลานี้พิสูจนความ
ถูกตองของรายการท่ีลงไวในสมุดบัญชีได   วิธีการตรวจนี้เรียกวา  “Vouching”   ท้ังนี้  ผูตรวจสอบควร
ตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวังวา 
      - เปนเอกสารจริง  ไมใชเอกสารปลอมหรือผานการแกไข 
      - มีการบันทึกรายการโดยถูกตอง  ครบถวน 
      - มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
      ขอจํากัด 
      1. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแกไขหรือจัดทําใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีระบบ
การควบคุมภายในไมรัดกุมหรือขาดการแบงแยกหนาท่ีอยางเหมาะสม 
      2. การตรวจเอกสารบางครั้ง  อาจไมแสดงถึงสภาพท่ีมีอยูจริง    เชน     การตรวจสอบ
ทะเบียนรถยนตท่ีไมสามารถพิสูจนวามีตัวรถยนตอยูจริง  เปนตน 
 
  5. การคํานวณ 
      เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลข   ซ่ึงถือเปนหลักฐานท่ีเช่ือถือไดมาก  ผูตรวจสอบ
ควรทําการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง  เพ่ือใหแนใจวายอดท่ีแสดงเปนยอดท่ีถูกตอง  กรณีท่ีมีการบวกเลขโดยมี
กระดาษบวกเลขดวยเครื่องคิดไว ผูตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผูรูจักใชเครื่องบวกเลขอาจ
ใชเทคนิคพลิกแพลง  ทําใหยอดรวมท่ีแสดงไวในกระดาษบวกเลขแสดงยอดท่ีผิดไปจากความเปนจริง 
      ขอจํากัด   พิสูจนไดเพียงความถูกตองของผลลัพธ  แตไมไดพิสูจนแหลงท่ีมาของตัวเลขท่ี
นํามาคํานวณ 
 
  6. การตรวจสอบการผานรายการ 
    เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการผานรายการจากสมุดบันทึกรายการ
ขั้นตนไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกวา  “Posting” ซ่ึงเปนวิธีการตรวจท่ีสําคัญมาก
อีกวิธีหนึ่ง 
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      ขอจํากัด  เชนเดียวกับการคํานวณ  คือ เปนการพิสูจนความถูกตองของการคัดลอกขอมูล
จากสมุดบันทึกรายการขั้นตนไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย  แตไมไดพิสูจนความสมบูรณของรายการ
แตอยางใด  เชน  ไมไดพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน  เปนตน 
  7. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน 
     เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอยและทะเบียนสัมพันธกับบัญชีคุม
หรือไม   
     ขอจํากัด      พิสูจนไดเพียงความถูกตองของยอดคงเหลือในบัญชียอยหรือทะเบียนกับ
บัญชีคุม  แตควรใชรวมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีวิธีอ่ืน ๆ ดวย  เชน เทคนิคการ
ตรวจสอบการผานรายการ  เทคนิคการคํานวณ  เปนตน 
 
    8. การตรวจหารายการผิดปกต ิ
        เปนการตรวจรายการในสมุดบัญชีตาง ๆ      หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆ วามีรายการผิดปกติ
หรือไม  ซ่ึงอาจทําใหพบขอผิดพลาดท่ีสําคัญได     ท้ังนี้ ตองอาศัยความรู  ความชํานาญและประสบการณ
ของผูตรวจสอบเปนสําคัญ 
        ขอจํากัด     รายการผิดปกติมิใชหลักฐาน      แตเปนเครื่องช้ีใหทราบถึงความจําเปนท่ี    
จะตองหาหลักฐานดวยเทคนิคอ่ืนประกอบ 
 
    9. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล 
        เปนการตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน       เนื่องจากขอมูลของรายการหนึ่ง ๆ 
อาจมีความสัมพันธกับรายการอ่ืน ๆ ได  รายการท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันปรากฏอยูอยางถูกตองยอมแสดง
ความถูกตองของบัญชีไดระดับหนึ่ง  ฉะนั้น ผูตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธกันควบคู
กันไป 
 
  10. การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
        เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปล่ียนแปลงของขอมูลตาง ๆ  วา
เปน 
ไปตามท่ีคาดหมาย  หรือเปนไปตามควรหรือไม  อันจะชวยใหเห็นวาตองใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม
หรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได 
        การวิเคราะหเปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้ 
        1. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับงวดปกอน 
        2. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับประมาณการ 
               หากผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบพบวามีความแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญตอการ 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

37 



ตรวจสอบ  ผูตรวจสอบจะตองสอบถามเหตุผลจากหนวยรับตรวจ   และใชเทคนิคการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม 
 
 
 
  11. การสอบถาม 
        เปนการสอบถามผูท่ีเกี่ยวของ        เพ่ือใหไดขอเท็จจริงตาง ๆ   การสอบถามอาจทําได  
ท้ังเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา 
        การสอบถามเปนลายลักษณอักษร    อาจใชแบบสอบถาม  และกําหนดคําถามเพ่ือใหได
คําตอบวา  “ใช”  หรือ  “ไมใช”  หรืออาจเปนคําถามท่ีกระตุนใหผูตอบใชความคิดของตนเองก็ไดขึ้นอยูวา   
ผูตรวจสอบตองการคําตอบในลักษณะใด  ท้ังนี ้คําถามท่ีใชควรมีลักษณะตอเนื่องกัน 
        การสอบถามดวยวาจา     ตองอาศัยศิลปะอยางมากในการท่ีจะสอบถามใหไดขอเท็จจริง 
โดยไมทําใหผูรับตรวจอารมณเสีย  หรือมีปฏิกิริยาตอตาน  หรือปดบังขอเท็จจริงบางประการ  และถา          
ผูตรวจสอบสามารถเขาใจทัศนคติหรือพฤติกรรมท่ีผูรับตรวจมีตอตน และสามารถเปล่ียนแปลงทาทีของ     
ผูรับตรวจท่ีมีตอตนใหเปนไปในทางท่ีดีไดก็ยอมทําใหไดทราบขอมูลหรือขอเท็จจริงตาง ๆ ตามท่ีตองการ
ไดอยางถูกตอง 
        ขอจํากัด   คําตอบท่ีไดเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเทานั้น จะตองมีการ
พิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน ๆ  เพ่ือใหไดขอเท็จจริงจนเปนท่ีพอใจ 
 
  12. สังเกตการณ 
      เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในส่ิงท่ีตองการทราบอยางระมัดระวัง      โดยใชความรู
ความสามารถท่ีมีอยู  รวมถึงการใชวิจารณญาณพิจารณาส่ิงท่ีไดเห็น  แลวบันทึกเหตุการณตาง ๆ ไว 
        ดังนั้น   ผูตรวจสอบท่ีมีประสบการณท่ีกวางขวางยอมไดประโยชนจากการสังเกตการณ
ไดอยางมากและลึกซ้ึงกวาผูท่ีประสบการณนอย   ผลท่ีไดจากการสังเกตการณเปนเพียงขอมูลท่ีผูตรวจสอบ
ไดประสบมาจากการปฏิบัติงานจริงในชวงระยะเวลาท่ีทําการสังเกตการณเทานั้น ถาจะใหความเห็นเกี่ยวกับ
การตรวจสอบนั้นเปนสวนรวม  ผูตรวจสอบจะตองหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน  เพ่ือใหหนวยรับตรวจยอมรับ
ขอสังเกตและยินยอมท่ีจะแกไขตามขอสังเกตของผูตรวจสอบ 
 
  13. การตรวจทาน  (Verification) 
       เปนการยืนยันความจริง  ความถูกตอง  ความแมนยํา  ความสมเหตุสมผล    หรือความ
นาเช่ือถือของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู  เชน  ขอเท็จจริงปรากฏวา
ไดจายเงินใหเจาหนี้แลว 500,000 บาท หลักฐานท่ีจะนํามาตรวจทาน  คือ  ตนขั้วเช็ค  ท่ีระบุเลขท่ีเช็ค  วันท่ี  



ช่ือเจาหนี้  รายการท่ีจาย จํานวนเงิน  และการลงนามของผูถืออํานาจส่ังจาย  ตลอดจนใบเสร็จรับเงินท่ีไดรับ
จากเจาหนี้  ซ่ึงควรมีรายละเอียดเชนเดียวกับตนขั้วเช็ค  เปนตน 
 
 
 
  14. การสืบสวน 
        เปนเทคนิคท่ีผูตรวจจะใชในกรณีท่ีไมสามารถคนพบขอเท็จจริง      ซ่ึงคาดวามีอยูหรือ
ควรจะเปน ดังนั้น ผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน  แตในบางกรณี
ผูตรวจสอบไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนตาง ๆ ไดทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือใหความเห็น  
เพ่ิมเติมลงไปในสวนท่ีขาดหายไป 
 
  15. การประเมินผล 
        เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวกับผลการปฏิบัติงานจริงวา
เกิด 
ผลตางหรือไม  ถาเกิดผลตางผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอ หรือวา
เนื่องจากสาเหตุอ่ืน    เม่ือทราบสาเหตุท่ีแทจริงแลว   ผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากสาเหต ุ
สุดวิสัย  ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไม  หากมิใช  ควรเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง
แกไขตอไป 
       ผูตรวจสอบตองใชวิจารณญาณตัดสินวาขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบและผานการประเมินผล   
มาแลวนั้นเพียงพอหรือไม  ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพ่ือใหสามารถนํามาวิเคราะห
ประเมินผลได  ท้ังนี้  ผูตรวจสอบตองประเมินถึงคาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณ           
การทดสอบรายการดังกลาวเม่ือเทียบกับผลท่ีไดรับกับคาใชจายท่ีประหยัดได 
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บทสรุป 
 
  แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามท่ีไดนําเสนอนี้  มีเปาหมายสําคัญเพ่ือให ผูตรวจสอบ
ภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน   มีความเขาใจในหลักการตรวจสอบ
และแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความม่ันใจอยางมี     
คุณภาพ  ผลงานท่ีไดเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ีเกี่ยวของ ชวยเพ่ิมมูลคา  (Value  Added) แกองคกร  ผูบริหาร
ใชเปนขอมูลในการบริหารงานกอใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี  ผลของการดําเนินงานขององคกร
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา 
  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน  ซ่ึงในแตละ
ขั้นตอนผูตรวจสอบภายในจําเปนตองเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม  อันจะทําใหการตรวจสอบ
เปนไปตามวัตถุประสงค  และแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด  รวมท้ังไดหลักฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุน      
ขอสรุปหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอตรวจพบ  (Audit  Findings) ของตน   การเริ่มตนกระบวนการตรวจสอบ
ตั้งแตขั้นตอนของการวางแผน ซ่ึงนับวามีความสําคัญอยางมาก  โดยผูตรวจสอบภายในตองใชขอมูลจาก
เทคนิคการประเมินความเส่ียง เปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยให
การจัดสรรทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  สวนใน  
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองมีความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบ
แบบตาง ๆ เปนอยางดีและอยางมีเทคนิค ไดแก เทคนิคสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เชน  การสุมตัวอยาง  
การสอบถาม  การสังเกตการณ  การตรวจนับของจริง      การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ  และการคํานวณ  
เปนตน  สวนเทคนิคสําคัญท่ีใชในการสรุปผลการตรวจสอบ  เชน  การวิเคราะหเปรียบเทียบ   การรายงานผล
การปฏิบัติงานมีท้ังการรายงานโดยวาจาและเปนลายลักษณอักษร เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการเขียนรายงาน  
เปนตน  สําหรับขั้นตอนของการติดตามผลควรไดมีการรับฟงความคิดเห็น  การรวมกันแกไขปญหาอยาง
เปนทีม เพ่ือใหการแกไขปญหาตรงประเด็นและปฏิบัติได   
  ปจจัยความสําเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน  สวนใหญวัดจากความยอมรับ
ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน  แตความสําเร็จจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยเทคนิคการตรวจสอบ 
ประกอบกับทักษะของผูตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสรางมนุษยสัมพันธ  การส่ือสารใหเกิดความเขาใจ

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

39 



และการยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจขององคกร    การรวบรวมหลักฐานขอมูล  ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ  
ท่ีผูตรวจสอบภายในตองปรับใชใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณอันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกองคกร 
อยางแทจริง     

 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก 
 
คําชี้แจง 
  ในสวนของภาคผนวก  ประกอบดวยตัวอยาง 1-6  ตามรายละเอียดดานลางนี้โดยมีจุดประสงค
ใหเห็นภาพในทางปฏิบัติในแตละเรื่อง และจะทําใหเกิดความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น ในแตละตัวอยางเพ่ือให
สามารถบันทึกรายละเอียดในสวนตาง ๆ  จึงไมไดใชขอมูลชุดเดียวตอเนื่องกัน 
 
  ภาคผนวกท่ี 1  ตัวอยางการประเมินและจัดลําดับความเส่ียง 
  ภาคผนวกท่ี 2  ตัวอยางแผนการตรวจสอบระยะยาว 
  ภาคผนวกท่ี 3  ตัวอยางแผนการตรวจสอบประจําป 
  ภาคผนวกท่ี 4  ตัวอยางแผนการปฏิบัติงาน 
  ภาคผนวกท่ี 5  ตัวอยางกระดาษทําการ 
     - กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน 
     - กระดาษทําการแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
     - กระดาษทําการสรุปขอตรวจพบ 
  ภาคผนวกท่ี 6  ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ภาคผนวกท่ี 7  เอกสารเกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 1 

 
การประเมินความเส่ียง 

 
ตารางสรุปผลการวิเคราะหความเส่ียง 

 
 
ที ่

      ปจจัยและเกณฑ 
                ความเสี่ยง 
กิจกรรม 

กระบวนการ 
และวิธีการ 
ปฏิบัติงาน 

แผน-ผล 
การ 

ปฏิบัติงาน 

การจัดการ 
ฐานขอมูล 
สนับสนุน 

การดําเนินงาน 

การกระจาย 
ที่ตั้งและ 

กระบวนการ 

ผลการประเมิน 
ระบบการ 
ควบคุม 
ภายใน 

การ
ตรวจสอบ 
ของ 

ผูตรวจสอบ
ภายใน 

 
คะแนน 
ความเสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1 สํานัก 1 กิจกรรม 1 2.25 3 3 2 1 1 2.04 
2 สํานัก 1 กิจกรรม 2  2.25 2.5 3 2 1 2.5 2.2 
3 สํานัก 1 กิจกรรม 3 1.5 1 1 3 1.5 1.5 1.58 
4 สํานัก 2 กิจกรรม 1 1.5 2.5 1 1 2 2 1.66 
5 สํานัก 2 กิจกรรม 2 2.25 1.5 2 2 2.5 1.5 1.95 
6 สํานัก 2 กิจกรรม 3 2.25 1.5 2 1 1 2.5 1.7 
7 สํานัก 2 กิจกรรม 4 2 1.5 2 1 3 1 1.75 
8 สํานัก 3 กิจกรรม 1 2 2.5 1 1 3 1 1.75 
9 สํานัก 3 กิจกรรม 2 2 1 3 3 2 2.5 2.25 
10 สํานัก 3 กิจกรรม 3 1.5 2 3 3 1.5 1.5 1.91 
 
 
 

        

48 ศูนย กิจกรรม 1 2.25 2.5 2 3 2 2 2.29 
49 ศูนย กิจกรรม 2 1.75 1 2 1 2 1.5 1.54 
50 ศูนย กิจกรรม 3 2 2 3 1 2 2 2 
51 สํานักงาน กิจกรรม 1 1.5 2 1 2 3 1.5 1.83 
52 สํานักงาน กิจกรรม 2 1.75 2 2 3 2 2 2.12 
53 สํานักงาน กิจกรรม 3 2 1.5 1 1 2 2 1.58 
54 สํานักงาน กิจกรรม 4 2 2 3 1 3 2.5 2.25 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

การจัดลําดับความเส่ียง 
 

ลําดับ คะแนน ลําดับ คะแนน ลําดับ คะแนน 
1.   กลุม 3  กิจกรรม 4 
2.   กอง 3  กิจกรรม 2 
3.   กลุม 3  กิจกรรม 1 
4.   กลุม 1  กิจกรรม 4 
5.   กลุม 1  กิจกรรม 3 
6.   กอง 4  กิจกรรม 3 
7.   กลุม 3  กิจกรรม 5 
8.   กอง 4  กิจกรรม 1 
9.   กอง 3  กิจกรรม 3 
10. กอง 1  กิจกรรม 3 
11. กอง 3  กิจกรรม 1 
12. กอง 4  กิจกรรม 4 
13. กอง 4  กิจกรรม 2 
14. กอง 1  กิจกรรม 2 
15. กลุม 3  กิจกรรม 3 
16. กลุม 3  กิจกรรม 2 
17. กลุม 1  กิจกรรม 1 
18. กลุม 1  กิจกรรม 2 
19. กอง 1  กิจกรรม 1 

3 
2.98 
2.96 
2.95 
2.92 
2.9 
2.87 
2.86 
2.86 
2.83 
2.81 
2.81 
2.79 
2.74 
2.74 
2.71 
2.67 
2.63 
2.62 

20. สํานักท่ี 4  กิจกรรม 5 
21. กองท่ี 5  กิจกรรม 4 
22. กลุม 2  กิจกรรม 5 
23. กลุม 2  กิจกรรม 3 
24. กลุม 2  กิจกรรม 1 
25. กองท่ี 5  กิจกรรม 1 
26. กลุมท่ี 2  กิจกรรม 4 
27. กองท่ี 2  กิจกรรม 3 
28. สํานักท่ี 4  กิจกรรม 3 
29. กองท่ี 5  กิจกรรม 2 
30. กลุม 2  กิจกรรม 2 
31. สํานักท่ี 4  กิจกรรม 1 
32. สํานักท่ี 4  กิจกรรม 4 
33. กลุม 2  กิจกรรม 4 
34. กองท่ี 5  กิจกรรม 3 
35. กองท่ี 2  กิจกรรม 2 
36. สํานักท่ี 4  กิจกรรม 2 
37. กองท่ี 2  กิจกรรม 1 
 

2.58 
2.57 
2.55 
2.55 
2.53 
2.49 
2.45 
2.41 
2.41 
2.41 
2.39 
2.38 
2.36 
2.36 
2.35 
2.31 
2.31 
2.30 

38. ศูนย   กิจกรรม 1 
39. สํานักงาน กิจกรรม 4 
40. สํานัก 3  กิจกรรม 2 
41. สํานัก 1  กิจกรรม 2 
42. สํานักงาน กิจกรรม 2 
43. สํานัก 1  กิจกรรม 1 
44. ศูนย  กิจกรรม 3 
45. สํานัก 3  กิจกรรม 3 
46. สํานัก 3  กิจกรรม 3 
47. สํานักงาน กิจกรรม 1 
48. สํานัก 3  กิจกรรม 1 
49. สํานัก 2  กิจกรรม 4 
50. สํานัก 2  กิจกรรม 3 
51. สํานัก 2  กิจกรรม 1 
52. สํานักงาน กิจกรรม 3 
53. ศูนย  กิจกรรม 2 
54. สํานัก 1  กิจกรรม 3 

2.29 
2.25 
2.25 
2.2 
2.12 
2.04 

2 
1.95 
1.91 
1.83 
1.75 
1.75 
1.7 
1.66 
1.58 
1.54 
1.58 

 
 
หมายเหตุ 
       นําผลการจัดลําดับความเสี่ยงไปใชในการวางแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 2 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบระยะยาว * 

ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547  ถึง  พ.ศ. 2549 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ      ประสิทธิผล  

และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของสวนราชการ 
2. เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย     ระเบียบ     ขอบังคับ     คําสั่ง   

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด  
3. เพื่อใหทราบวาขอมูลดานการเงินการบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และทันกาล 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  หนวยรับตรวจท่ีจะตรวจสอบมีท้ังสิ้น 19 แหง รวม 65 กิจกรรม โดยแบงตรวจสอบเปน  3  ป  ดังนี้ 
   -  ปงบประมาณ 2547  ตรวจสอบหนวยรับตรวจ    8  แหง  รวม  23  กิจกรรม 
   -  ปงบประมาณ 2548  ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  10  แหง  รวม  22  กิจกรรม 
   -  ปงบประมาณ 2549  ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  12  แหง  รวม  20  กิจกรรม 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบมีจํานวนท้ังสิ้น  4  คน  ประกอบดวย 
  -  หัวหนาผูตรวจสอบภายใน            จํานวน  1  คน 
  -  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  7  ว.   จํานวน  1  คน 
  -  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6  ว.   จํานวน  2  คน 
 

งบประมาณ 
รายการ ปงบประมาณ 

2547 
ปงบประมาณ 

2548 
ปงบประมาณ 

2549 
งบดําเนินการ 
- คาใชจายเดินทาง 
- คาอบรม/สัมมนา 

 
           39,800 
             6,000 

 
           79,600 
             6,000 

 
           79,600 
             6,000 

รวม            45,800            85,600            85,600 
 

ลงช่ือ………………………….ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
                    (นายเท่ียงธรรม  ปญญาดี) 

                                          หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
 

ลงช่ือ………………………….ผูอนุมัติ 
                               (นายพรชัย  บริบูรณ) 

                                                      อธิบดีกรม  ก 



 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

หนวยรับตรวจ ระดับ                    กิจกรรม ระดับ                 ปงบประมาณ/จํานวนคนวัน 

 ความเส่ียง ที่ตรวจ ความเส่ียง 2547 2548 2549 

สํานัก  1   1 กิจกรรม  1 2 - - 30 
  กิจกรรม  2 2 - - 50 

สํานัก  2    1 กิจกรรม  2 1 - - 30 

สํานัก  3    1 กิจกรรม  2 2 - - 50 

สํานัก  4    2 กิจกรรม  1 2 - 30 - 
  กิจกรรม  2 2 - 30 - 
  กิจกรรม  3 2 - 30 - 
  กิจกรรม  4 2 - 30 - 
  กิจกรรม  5 3 50 - - 

กอง  1    3 กิจกรรม  1 3 30 - - 
  กิจกรรม  2 3 30 - - 
  กิจกรรม  3 3 30 - - 
  กิจกรรม  4 3 50 - 50 

กอง  2   2 กิจกรรม  1 2 - 30 - 
  กิจกรรม  2 2 - 30 - 
  กิจกรรม  3 2 - 30 - 
  กิจกรรม  4 3 - 50 - 

กอง  3   3 กิจกรรม  1 3 30 - 30 
  กิจกรรม  2 3 50 50 50 
  กิจกรรม  3 3 50 50 50 

กอง  4   3 กิจกรรม  1 3 30 - 30 
  กิจกรรม  2 3 30 - 30 
  กิจกรรม  3 3 50 50 50 

กอง  5  2 กิจกรรม  1 2 - 30 - 
  กิจกรรม  2 2 - 30 - 
  กิจกรรม  3 2 - 30 - 
  กิจกรรม  4 3 - 50 - 



 

หนวยรับตรวจ ระดับ                     กิจกรรม ระดับ                     ปงบประมาณ/จํานวนคนวัน 

 ความเส่ียง ที่ตรวจ ความเส่ียง 2547 2548 2549 

กลุมงาน  1 3 กิจกรรม  1 3 30 - - 
  กิจกรรม  2 3 30 - - 
  กิจกรรม  3 3 30 30 - 
  กิจกรรม  4 3 50 50 50 

กลุมงาน  2  2 กิจกรรม  1 3 30 - - 
  กิจกรรม  2 2 - 30 - 
  กิจกรรม  3 3 30 - - 
  กิจกรรม  4 2 - 30 - 
  กิจกรรม  5 3 50 - - 

กลุมงาน  3  3 กิจกรรม  1 3 30 30 - 
  กิจกรรม  2 3 30 - 30 
  กิจกรรม  3 3 30 - 30 
  กิจกรรม  4 3 50 50 50 
  กิจกรรม  5 3 50 50 50 

ศูนย   1 กิจกรรม  1 2 - - 30 
  กิจกรรม  3 2 - - 50 

สํานักงาน   1 กิจกรรม  2 2 - - 30 
  กิจกรรม  4 2 - - 50 

สํานักงานเขต  1   2  2 - 60 - 

สํานักงานเขต  2   3  3 60 - - 

สํานักงานเขต  3   1  1 - - 60 

สํานักงานเขต  4   2  2 - - 60 

สํานักงานเขต  5   2  2 - 60 - 

รวมจํานวนคนวัน  930 940 940 
     
     

 

 



 

 
ภาคผนวก 3 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบประจําป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน  การบัญชี  และดาน

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย      ระเบียบ      ขอบังคับ      คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ 

และเหมาะสม 
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงาน  ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทาง 

การปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน  
รวมท้ังใหมีการบริหารจัดการท่ีดี 

5. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ 
แกไขปญหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  หนวยรับตรวจและกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  มีดังนี ้

1. สํานัก  4 
-  กิจกรรม  5 

2. กอง  1 
2.1 กิจกรรม  1 
2.2 กิจกรรม  2 
2.3 กิจกรรม  3 
2.4 กิจกรรม  4 

3. กอง  3 
3.1 กิจกรรม  1 
3.2 กิจกรรม  2 
3.3 กิจกรรม  3 

4. กอง  4 
4.1 กิจกรรม  1 
4.2 กิจกรรม  2 
4.3 กิจกรรม  3 

5. กลุมงาน  1 
5.1 กิจกรรม  1 
5.2 กิจกรรม  2 
5.3 กิจกรรม  3 
5.4 กิจกรรม  4 



 

6. กลุมงาน  2 
6.1 กิจกรรม  1 
6.2 กิจกรรม  3 
6.3 กิจกรรม  5 

7. กลุมงาน  3 
7.1 กิจกรรม  1 
7.2 กิจกรรม  2 
7.3 กิจกรรม  3 
7.4 กิจกรรม  4 
7.5 กิจกรรม  5 

8. สํานักงานเขต  2 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นายเท่ียงธรรม ปญญาดี เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  8   

(หัวหนาผูตรวจสอบภายใน) 
 นางสามัคคี   จิตต้ังม่ัน เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  7 ว. 
 น.ส. คํานึงนิจ   ต้ังเจริญ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6 ว. 
 น.ส. รุงอรุณ   พากเพียร เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6 ว. 
 

งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีจะใชในการตรวจสอบประกอบดวยรายการของงบดําเนินการดังนี้ 

1. คาใชจายเดินทาง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547  วางแผนตรวจสอบสํานักงานเขต 2  เปนเวลา 30 วัน  มีเจาหนาท่ีตรวจสอบ    

ภายในตรวจสอบจํานวน  2  คน  ดังนั้น จึงตองใชงบประมาณ  และประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้ 
 1.1  คาเบ้ียเลี้ยง   180 บาท/คน/วัน * 2 คน * 30  วัน                   =  10,800  บาท 
 1.2  คาท่ีพัก   800 บาท/หอง/วัน * 1  หอง * 30  วัน                  =  24,000  บาท   
 1.3  คาพาหนะ   (คาน้ํามันและคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  กับการเดินทาง)    =    5,000  บาท 
                   รวม  =  39,800  บาท 
 

2. คาอบรม/สัมมนา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 วางแผนใหผูตรวจสอบภายในไดไปสัมมนาเรื่อง  Assessing Risk : A 

Better  Way  to  Audit  ของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย  โดยมีคาใชจายในการสัมมนา  6,000  บาท     
 

ลงช่ือ………………………….ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
                    (นายเท่ียงธรรม  ปญญาดี) 

                                           หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
 
 

ลงช่ือ………………………….ผูอนุมัติ 
                               (นายพรชัย  บริบูรณ) 

                                                     อธิบดีกรม  ก 
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หนวยตรวจสอบภายใน 
แผนการปฏิบัติงาน * 

 
หนวยรับตรวจ  กองพัสดุ 
 
กิจกรรมที่ตรวจสอบ งานจัดซื้อครุภัณฑ 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ 
2. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑตามแผนการ 

ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ 
 
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 

1. เพื่อใหทราบวาการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อใหทราบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อครุภณัฑเปนไปอยางเหมาะสมและมีผลการปฏิบัติงาน  

เปนไปตามแผนฯ 
3. เพื่อใหทราบวาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑท่ีกําหนดไวสามารถควบคุมความเสี่ยง      ท่ี

อาจจะเกิดข้ึน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดซื้อครุภัณฑ ไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
4. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการจัดซื้อครุภัณฑไมเปนไปตามแผนฯ    
5. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑใหมี        

ประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
      1. ตรวจสอบแผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑป 2546     และแผนการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ 
ครุภัณฑป 2547 
      2.  ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑของป 2546  ท่ีไมเปนไปตามแผนฯ ทุกรายการ   
 3.  สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑ 
                                       ฯลฯ   
 
จํานวนวนัในการตรวจสอบ 15  วันทําการ 
 
 
 
 
 



 

วิธีการตรวจสอบ ช่ือผูตรวจสอบ รหัสกระดาษทําการ 
1.     สอบทานแผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ    
        สอบถามและสังเกตการณการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ 
        ครุภัณฑ  พรอมท้ังจัดทํา Flowchart เกี่ยวกับกระบวนการ    
        จัดซื้อครุภัณฑ  และหารือกับหนวยรับตรวจ 
2.     สอบทานและทําความเขาใจกับหนวยรับตรวจเกี่ยวกับระบบ 

  การควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑท่ีหนวย 
        รับตรวจกําหนด 
3.     ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑวาจัดทํา 

 เหมาะสมและเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
       หรือไม  ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
      - ข้ันตอนการจัดทําแผนฯ     
      - ข้ันตอนการจัดซื้อ  ระยะเวลาจัดซื้อ  และความ เหมาะสม 
         ของปริมาณจัดซื้อ 
      - ความเหมาะสมของระยะเวลาการจายชําระใหเจาหนี้ 
                  ฯลฯ 
4.    ตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑเปนไป 
       ตามแผนฯ ท่ีกําหนดหรือไม  ในกรณีท่ีผลการปฏิบัติงาน 
       ไมเปนไปตามแผนฯ ใหหาขอเท็จจริงวาเกิดจากสาเหตุใด 
       และมีผลกระทบอยางไรบาง     โดยสัมภาษณเจาหนาท่ี 
        ผูรับผิดชอบและสังเกตการณการปฏิบัติงาน 
5.    สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑท่ีจัดทําเปน 
        Flowchart ตามขอ 3  วาเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
       ท่ีเกี่ยวของหรือไม 
6.    สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑท่ีไมสามารถ  
      ดําเนินการไดตามแผนฯ วาเกิดจากข้ันตอนใดของ 
      กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑท่ีกําหนดไว  และควรปรับปรุง 
      แกไขอยางไรบาง  โดยเปรียบเทียบ สอบถาม สัมภาษณและ 
      สังเกตการณการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ 
7. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อ   ครุภัณฑ 
    วารัดกุม เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
    ไดหรือไม  และควรมีการเพิ่มหรือลดการควบคุมหรือไม 
     และในเรื่องใด   

น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
 
 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
 
 
 
 
 
 
 
        ”                 ” 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
 

 

 
 
 



 

วิธีการตรวจสอบ ช่ือผูตรวจสอบ รหัสกระดาษทําการ 
8.   สังเกตการณการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการ 
      จัดซื้อครุภัณฑวาไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 
       ท่ีกําหนดหรือไม อยางไร  หากเจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามระบบ 
      การควบคุมภายในท่ีกําหนด  ใหหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร 
      มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานใดและมีแนวทางแกไข 
      อยางไร 
9. สรุปปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแกไข 
      ตางๆ ท่ีไดจากการตรวจสอบท้ังหมด 
10. ขยายผลการตรวจสอบ เพื่อใหไดหลักฐานเพิ่มเติมตามท่ี 
      ตองการ 
11. ประชุมกับหนวยรับตรวจ 
12. สรุปและรางรายงานผลการปฏิบัติงาน 

น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
         ”                 ” 
 
         ”                 ” 
         ”                 ” 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 
 
ผูจัดทํา……………………………………….. 
วันท่ี………………………………………….. 
 
ผูสอบทาน…………………………………… 
วันท่ี………………………………………….. 
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สวนราชการ …………………………………….. 
หนวยตรวจสอบภายใน …………………………. 
 

กระดาษทําการการเก็บรักษาเงิน 
หนวยรับตรวจ …………………………………………     ผูจัดทํา  ……………………………………………….. 
ผูรับตรวจ ………………………………………………  ว / ด / ป ท่ีจัดทํา ……………………………………… 
ณ วันท่ี …………………………………………………  ผูสอบทาน ……………………………………………. 
       ว / ด / ป ท่ีสอบทาน …………………………………. 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
แหลงที่มา 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. ท่ีเก็บเงิน (ตูนิรภัย กําปน หรือหีบเหล็ก)     (   ) ไมมี    (   ) มี  ดังนี้ 
  ชนิด    ………………………………………………….. 
  ขนาด  ………………………………………………….. 
  กุญแจ ………………………………………………….. 
2. สถานท่ีเก็บรักษาเงิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เวรยามรักษาสถานท่ีเก็บรักษาเงิน     (   ) ไมมี    (   ) มี  ดังนี้ 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   ………………………………………………………. 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   ……………………………..………………………… 
4. กรรมการเก็บรักษาเงิน 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   ………………………………………………………. 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   ……………………………………………..………… 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   ………………………………………………………. 
 
เคร่ืองหมายตรวจสอบ 
 
สรุปผลการตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
ความเห็นและขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

รหัสกระดาษทําการ ………… 



 

กระดาษทําการ 
 

 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
หนวยงาน ………………….. 

ดาน  ทรัพยสิน 
คําถาม มี/ 

ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. มีการแจงนโยบายการบริหารทรัพยสินให 
    หนวยงานทราบ 
2. มีการแจงแผนการจัดหาทรัพยสินประจําปให 
    แตละหนวยงานทราบ 
3. มีการสํารวจความตองการใชทรัพยสินลวงหนา 
    กอนดําเนินการจัดซื้อทุกครั้ง 
4. มีการแบงแยกหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการจัดหา 
    ทรัพยสินชัดเจนและเหมาะสม 
5. มีการจัดหาทรัพยสินท่ีมีคุณภาพไดตามมาตรฐาน 
    ท่ีกําหนด 
6. มีคูมือวิธีการใชและดูแลทรัพยสินแตละประเภท 
    ใหแกเจาหนาท่ี 
7. มีการอบรมเจาหนาท่ีใหทราบวิธีการใชงานของ 
    ทรัพยสินท่ีมีเทคโนโลยีท่ีซับซอน 
8. มีการมอบหมายเจาหนาท่ีผูใชในการควบคุม 
    ดูแลและเก็บรักษาทรัพยสินเม่ือเสร็จสิ้นการ 
    ใชงาน 
9. มีการเก็บรักษาทรัพยสินในสถานท่ีเหมาะสม 
    และปลอดภัย 
10. มีการบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสินเปนปจจุบัน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สวนราชการ …………………………………….. 
หนวยตรวจสอบภายใน …………………………. 
 

กระดาษทําการสรุปขอตรวจพบ 
หนวยรับตรวจ …………………………………………     ผูจัดทํา  ………………………………………………….. 
ผูรับตรวจ ………………………………………………  ว / ด / ป ท่ีจัดทํา ………………………………….……… 
ณ วันท่ี …………………………………………………  ผูสอบทาน …………………………………………….… 
       ว / ด / ป ท่ีสอบทาน …………………………………….. 
 
กิจกรรมท่ีตรวจสอบ  …………………………………………………………………………………………. 
 
ประเด็นการตรวจสอบ  …………………………………………………………………………………………. 
 
หลักเกณฑ (Criteria)  …………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………. 
 
สิ่งท่ีเปนอยู (Condition)  …………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………. 
 
ผลกระทบ (Effect)   ………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………… 
 
สาเหตุ (Cause)   ………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………… 
 
ขอเสนอแนะ (Recommendation)  ………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางแผนการแกไข 
การติดตามผล  :- 
      - ระยะเวลาท่ีจะติดตามผล …………………………………………………………………………………………………… 
      - ผลการติดตาม   ………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

รหัสกระดาษทําการ ………… 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจําเดือน ……………….  พ.ศ. …………………. 

 
หนวยรับตรวจ กองพัสดุ 
 
เร่ืองที่ตรวจ งานจัดซื้อครุภัณฑ 
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  1. เพื่อใหทราบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปอยางเหมาะสมและมีผลการปฏิบัติงาน 
เปนไปตามแผนฯ 
  2. เพื่อใหทราบวาการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
  3. เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในดานการจัดครุภัณฑวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ  
  1. ตรวจสอบแผน – ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑป 2546  และแผนการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ 
ครุภัณฑป 2547 
  2. ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑของปงบประมาณ 2546  ไมเปนไปตามแผนทุกรายการ 
  3. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑ 
     ฯลฯ 
 
ระยะเวลาที่เขาตรวจสอบ เขาตรวจสอบระหวางวันท่ี 6-27  ตุลาคม 2546 
 
วิธีการตรวจสอบ 
  1. สอบทานแผน – ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ 
  2. สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ 
  3. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑ              โดยการสอบถาม และใชแบบสอบถาม 
สํารวจระบบการควบคุมภายใน  สังเกตการณการปฏิบัติงาน 
 
สรุปผลการตรวจสอบ  (ส่ิงที่ตรวจสอบ) 
  1. ……………………………………………………………………………………………………….…. 
  2. ……………………………………………………………………………………………………….…. 
  3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
      ฯลฯ 
 
 



 

ขอเสนอแนะ 
  1. ………………………………………………………………………………………………………………. 
  2. ………………………………………………………………………………………………………………. 
       ฯลฯ  
 
สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบคร้ังกอน 
  1. ………………………………………………………………………………………..……………………. 
  2. ………………………………………………………………………………………………..……………. 
       ฯลฯ  
คณะผูตรวจสอบภายใน 
  1. นายเท่ียงธรรม ปญญาดี  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 8 
  2. นางสามัคคี จิตต้ังม่ัน  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7 ว. 
  3. น.ส.คํานึงนิจ ต้ังเจริญ  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 6 ว. 
  4. น.ส.รุงอรุณ พากเพียร  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 6 ว. 
 
 
 
       ลงช่ือ   ……………………………………… 
                              (นายเท่ียงธรรม   ปญญาดี) 
                              หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 7 
 
 

เอกสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
  หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในนี้ เปนขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายใน
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายใน      จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดจากเอกสารและตําราทาง     
วิชาการตาง ๆ  เชน 
  1.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  พ.ศ.2542   :   กระทรวงการคลัง 
  2.  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ   :  กรมบัญชีกลาง 
  3.  มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  :  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
  4.  Standards for the Professional Practice of Internal Auditing  :  The Institute of Internal Auditors 
  5.  หนังสือ  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  แนวคิดและกรณีศึกษา   :   อุษณา  ภัทรมนตร ี
  6.  หนังสือ  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    :   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  7.  หนังสือ  คูมือการตรวจสอบภายในสําหรับสวนราชการ  การทํากระดาษทําการ    :   กรมบัญชีกลาง 

 8.   หนังสือ แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ     :    กรมบัญชีกลาง 
  9.   หนังสือ แนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ    :   กรมบัญชีกลาง 
                10.  หนังสือ  แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน    :   กรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมบัญชีกลาง  กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 
ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400 
โทรศัพท  0-2270-0427   ,   0-2270-0401   ,    0-2270-0423 
โทรสาร  0-2273-9796 
E-mail address : IASTD @ cgd.go.th 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


