
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตุลาคม 2562 



 
 

สารบญั 
 

 หน้า
  

คำนำ ก
สารบัญ ข
บทสรุป ค
บทที่ ๑ บทนำ ๑

 ๑. หลักการและเหตุผล ๑
 ๒. วัตถุประสงค์  ๒
 ๓. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ๒
 ๔. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ๓
 ๕. ประเภทการตรวจสอบ ๓
 ๖. กรอบความประพฤติและจริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ๔
 ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๖

บทที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) ๗
 ๑. การวางแผนตรวจสอบ ๘
 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๑๖
 ๓. การจัดทำรายงานและติดตามผล ๒๓

บทที่ ๓ เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) ๒๗
บทที่ ๔ การตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓๒
บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำนำ 
 
    การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 
การดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งน้ี ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานการตรวจสอบภายใน 
ประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความสำคัญแก่องค์กร ฉะน้ัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว  
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  
ความรู้ในองค์กร ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ 
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป   
             ในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหา
สาระจากหนังสือ  ตำราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ความรู ้เก่ียวกับ
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เพ่ือส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบต่อไป 

   
 

                                                                            นายทศปริชัย เลาห์ทวี   
                                                                                ผู้จัดทำ/รวบรวม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
 

             คู ่มือการตรวจสอบภายในน้ี มีเป้าหมายสำคัญเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการบริหารงาน เพ่ือให้ก่อเกิดกระบวนการบริหารบ้านเมืองที่ดี ผลการดำเนินงานของ
องค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
             กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายข้ันตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ
ตรวจสอบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กำหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียง
พอที่จะสนับสนุนข้อตรวจพบ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ขั้นตอน การวางแผนการตรวจสอบ ช่วยให้การวางแผนคลอบคลุมหน่วยรับตรวจและกำหนดแผนปฏิบัติงาน
การสอบ  การใช้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน การ
รายงานผล การปฏิบัติงานทั้งการรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เทคนิคการนำเสนอ การเขียน
รายงานการร่วมงานเป็นทีมในการตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเพ่ือทำการแก้ไขปรับปรุง   
             ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับ
ข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ การนำเทคนิค การตรวจสอบ
ประกอบกับทักษะ ของผู้ตรวจสอบภายใน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง 
การนำเสนออย่างถูกำต้องเที่ยงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรได้อย่างแท้จริง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้

คำปรึกษา อย่างมีอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายใน ช่วยให้องค์กรบรรลุดังเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ   
    ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และหลักประกัน
ของ องค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้ง
ใน ด้านการเงินการบัญชี และด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายขององค์กร รวมท้ังการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า   
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มกำหนดในระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง พ.ศ. 
๒๕๐๕  โดยกำหนดให้ตรวจสอบด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน การก่อหน้ีผูกพันงบประมาณ เปลี่ยนแปลงมา
กำหนด  ในระเบียบการรับ – จ่าย และการเก็บรักษาและส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
จนถึงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐๖ 
กำหนดให้ “การตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด” และ
กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยกำหนดให้การ
ตรวจสอบภาย หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ 
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วย
ให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
   หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๒๐๑/๐๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ แจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอให้ส่วนราชการต่าง ๆ  มีตำแหน่งอัตรากำลัง   
เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยเฉพาะ ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานของ   
ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบการเก็บ 
รักษาและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในอย่างมีระบบ 
และได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี ๒๕๔๒ และในปี ๒๕๕๑ ถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยู่   
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ จึง
มีมติเสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
สถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดวางระบบและดำเนินการป้องกันความเสี่ยง 



โดยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารนโยบาย กำกับดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
    การตรวจสอบภายในจึงมีความจำเป็นสำหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน โดยถือเป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังน้ัน ผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงต้องมีความเข้าใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดย
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่กำหนดโดย
หน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องของทางราชการ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมองค์กร   
 
๒. วัตถุประสงค์  
            วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ      
การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการ 
ดำเนินงานจะอยู่่ในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร รวมท้ังสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มี 
ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม   
 
๓. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  

๑) การสอบทานความเช่ือถือได้ ทางด้านความถูกต้องสมบูรณ์ การสารสนเทศของข้อมูล
ทางด้านการเงินการบัญชี และการดำเนินงาน 

๒) สอบทานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ องค์กรกำหนด 

๓) สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน   
๔) ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ   
๕) การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับว่าได้ผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนงานขององค์กร 
๖) การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของ องค์กร 
 
๔. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

๑) มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
 ๑.๑) วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 ๑.๒) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
 ๑.๓) ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 



 ๑.๔) การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
๒) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  
  ๒.๑) การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๒) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๓) การวางแผนการปฏิบัติงาน 
  ๒.๔) การปฏิบัติงาน 
 ๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ๒.๖ การติดตามผล 
 ๒.๗ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 
๕. ประเภทของการตรวจสอบ  

๑) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)  
  เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เช่ือถือได้ของข้อมูลรายงานทางการเงินและการ

ดำเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของระบบต่าง ๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่บันทึกและปรากฏในรายงาน ทะเบียน และ
เอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ รวมทั้งสามารถป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 

๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)     
  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) 
  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของ

แต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการ
ดำเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบการบริหาร 
(Performance Auditing)   

 เป็นการตรวจสอบท่ีเน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้น
ว่ามีปริมาณแค่ไหน คุณภาพอย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิต
และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจาก
ตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 

๕) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Auditing)   
  เป็นการตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน เพ่ือให้ทราบว่าระบบงาน

มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

 
 



๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
  เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การ

ควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมท้ังเป็นไปตามหลักการ
บริหารงาน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเช่ือถือ ความรับผิดชอบ 
ความเป็นธรรม และความโปร่งใส   

๗) การตรวจสอบกรณีพิเศษ (Special Auditing)  
  เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารหรือกรณีที่มีการทุจริตหรือ

การกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทำที่ส่อไปในทาง
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น 
 
๖. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
สำหรบัหน่วยงานของรัฐ  
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง 
และยอมรับจากบุคคลท่ัวไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้
ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซ่ึงความเช่ือมั่น 
และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเป่ียมด้วยคุณภาพ 
  แนวปฏิบัติ 

๑. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณน้ี นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความ
ไว้วางใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเช่ือถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
 ๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำ
หน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน
เข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
 ๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและ
สิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเก่ียวข้องกับกฎหมาย
เท่าน้ัน 



 ๓.๔ ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 หลักปฏิบัติ 

๑. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 

และมีความรับผิดชอบ 
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผย

ข้อมูลตามวิชาชีพที่กำหนด 
(๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ไปเก่ียวข้องในการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 

หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความ
เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ 

(๔) ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 

๒.  ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะ

นำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียง 
จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

(๒) ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับของใด ๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่
เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

(๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมด
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย 

๓.  การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่

ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้

แสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
๔.  ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่าน้ัน 

(๒) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

(๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 



๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
             หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณา ตัดสินใจหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
มติ คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องลด
ข้อผิดพลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 
 
การวางแผนตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทำรายงานและ 
การติดตามผล 
 
 
 
 
 

 
 

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว 

- แผนการตรวจสอบประจำปี 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติเม่ือเสรจ็สิ้น 

งานตรวจสอบ 

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

- การรวบรวมหลักฐาน 

- การรวบรวมกระดาษทำการ 

- การสรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏบิัติงาน 

การติดตามผล 

- การจัดทำรายงาน 

- รูปแบบรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษ 

ทำการ 



            กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย   

๑. การวางแผนการตรวจสอบ   
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ   
๓. การจัดทำรายงานและติดตามผล   

 
๑.  การวางแผนตรวจสอบ   
    การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วย
วัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ 
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนท่ีดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากำลังที่กำหนด  

  การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วยเน้ือหาสาระสำคัญ ๓ เรือง ได้แก่ 
  เรื่องที่ ๑  ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
  เรื่องที่ ๒  ข้ันตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
  เรืองที่ ๓  การเสนอแผนการตรวจสอบ 
  

    เรื่องที่ ๑  ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  
  ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบ่งเป็นการวางแผนตรวจสอบ ออกเป็น ๒ ประเภท 

ดังน้ี 
   ๑.๑  การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  

๑.๒  การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)   
 
๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  

 แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจภายในจัดทำ
ขึ้นโดยทำไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการ
สอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพ่ือให้งานตรวจสอบดำเนินไปอย่างราบร่ืนทันตาม
กำหนดเวลา 

  แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เดินไปในแนวทางท่ีได้กำหนดไว้ แผนการตรวจสอบจะกำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป ทั้งน้ี แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น 
๒ ระดับ ได้แก่ 

 



ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทำไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาต้ังแต่ ๑ ปี
ขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา ๓ – ๕ ปี และแผนต้องกำหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรกำหนดกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ และประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

- หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน ๆ 

- เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะ
ตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว 

- ระยะเวลาที่จะทำการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจในแต่ละแห่งหรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 

- จำนวนคน/วันที่จะทำการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนผู้ตรวจสอบและจำนวน
วันที่จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 

ข. แผนการตรวจสอบประจำปี เป็นแผนที่จัดทำไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา ๑ ปี 
และต้องจัดทำให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กำหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและเร่ืองที่จะ
ตรวจสอบในแต่ละปีตามท่ีปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทำเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 
ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังน้ี 

(๑) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ให้ชัดเจนว่าจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือจะได้กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ เช่น เพ่ือให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ประหยัด มีการบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้อง นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกำหนด รวมท้ังการจัดทำรายงานทางการเงินไปไปอย่าง
ถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลา 

(๒) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าจะดำเนินการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใดและเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง เมื่อไร 
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีจะทำการตรวจสอบแต่ละเรื่อง และจำนวนคน/วันที่จะทำการตรวจสอบ
แต่ละเรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานควรกำหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว 

(๓) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้
ตรวจสอบภายในทั้งหมด หากมีการแบ่งเป็นสายตรวจควรระบุรายช่ือผู้ตรวจสอบภายในแยกตามสายตรวจ
ด้วย 

(๔) งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ งบประมาณที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี ซึ่งจะได้จากงบประมาณที่ได้กำหนดไว้แล้วในแผนการตรวจสอบประจำปี แต่อาจ
ปรับเปลี่ยนได้หากขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปล 
 
 
 



๑.๒ แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
   เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบตามข้อ ๑.๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะน้ัน 
แผนการปฏิบัติงาน จึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบ 
ได้จัดทำขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และ
วิธีการตรวจสอบใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   เรื่องที่ ๒  ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ  
   เพ่ือให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควร
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังน้ี 
  ๒.๑  การสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้น 
  ๒.๒  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
  ๒.๓  การประเมินความเสี่ยง 
  ๒.๔  การวางแผนการตรวจสอบ 
  ๒.๕  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 

๒.๑ การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 
   การสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และทำความ

เข้าใจเก่ียวกับงานของหน่วยงานที่ต้องทำการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งทำความคุ้นเคยกับหน่วยงาน
และระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในช้ันต้นก่อน
จะดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

   ผู้ตรวจสอบภายในควรสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นทุกคร้ังก่อนดำเนินการตรวจสอบในแต่ละ
ปีหรือในข้ันตอนถัดไปหากพิจารณาว่ามีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิ
การจัดแบ่งส่วนราชการ นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และทำความเข้าใจ
เก่ียวกับแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน การให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ผู้
ตรวจสอบภายในอาจใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานที่เคยมี
การตรวจสอบมาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษทำการและรายงานผลการปฏิบัติงา
ในครั้งก่อนประกอบด้วย  

๒.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้

จัดให้มีขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว และสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบ



ภายในควรมีความรู้เก่ียวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ 
องค์ประกอบ คือ 

- สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) หมายถึง สภาวการณ์
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุปัจจัย
เสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญว่าเหตุการณ์ใด
หรือเง่ือนไขอย่างใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

- กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบาย มาตรการ และ
วิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดหรือนำมาใช้ เพ่ือลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น และช่วยเพ่ิมความมั่นใจใน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

- สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
  สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารท่ีใช้ในการบริหารซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับการเงิน

และไม่ใช่การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
  การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข้อมูลระหว่างกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี

ระหว่างบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานท่ีสัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

- การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
  การติดตาม หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด 
 การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุม

ภายในที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่ายัง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ 

  การประเมินผลระบบควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้น้ันได้นำไป
ปฏิบัติตามที่กำหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการควบคุมภายในแบ่งได้
หลายประเภท เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใดงานหน่ึง การประเมินผลตาม
กิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององค์กร เป็นต้น โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายใน จะเลือก
ประเมินผลในประเภทในประเภทหน่ึง โดยกำหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจำเป็น 

ทั้งน้ี ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในไม่ว่าจะดำเนินการในประเภทใดก็
ตาม จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

(๑) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือ
จะประเมินเฉพาะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึงของระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง หรือจะประเมิน
เฉพาะองค์ประกอบด้านใดด้านหน่ึง 



(๒) การทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรทำความเข้าใจโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากระบบการควบคุมภายใน 

(๓) การทำสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน 
ในขั้นตอนน้ี ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร ยังคง
เหมือนหรือแตกต่างกับรูปแบบ โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของการควบคุมที่กำหนดไว้อย่างไร โดยอาจใช้
การสอบถามและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง 

(๔) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่าระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่และใช้จริงน้ัน ได้สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความสำเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ 

(๕) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่าระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่น้ันเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบให้
เหมาะสมต่อไป รวมท้ังช่วยในการกำหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและงบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา อัตรากำลัง
และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  เน่ืองจากภารกิจการปฏิบัติงานขององค์กรโดยท่ัวไปมักจะแบ่งลงตามหน่วยงานและ

กิจกรรม ดังน้ัน การวางแผนการตรวจสอบภายในให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่ควร
ดำเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่ 
อันได้แก่ อัตรากำลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องนำแนว
ทางการประเมินความเส่ียงมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือ
ความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลทำให้การทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหากพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความสำคัญในระดับสูงก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปีแรก ๆ 

 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กร
ก็ได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประเมินความเส่ียงในระดับใดจะประกอบด้วย ๓ 
ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 

(๑) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงขึ้นภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ ได้จากการสำรวจเบ้ืองต้น จาก
สภาพแวดล้อมทั่วไปท้ังภายในและภายนอกองค์กร และนำมาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่เก่ียวกับด้านกล
ยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน  ด้านความรู้ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผน
และผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยงเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการ
ฐานข้อมูล เป็นต้น 



 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำแนวทางการประเมินความเสี่ ยงของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบขององค์กร โดยได้
ดำเนินการใน ๓ ระดับคือ 
 (๑.๑)  ระดับองค์กร เป็นการประเมินความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม ๗ ปัจจัย 
ได้แก่ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
และอัตรากำลัง ด้านนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ผลการ
ปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
 (๑.๒)  ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในองค์กร 
จำนวน ๖ ปัจจัย ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
 (๑.๓)  ระดับกิจกรรม เป็นการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมภายในหน่วยงาน 
จำนวน ๕ ปัจจัย ได้แก่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยง
ภายในองค์กรว่าเป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ทำการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงน้ันมี
ผลกระทบอย่างไรต่อองค์ประกอบและมีโอกาสหรือความถ่ีที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจกำหนดเกณฑ์
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบ ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับความเส่ียงมากที่สุด ระดับความเสี่ยงมาก ระดับความเส่ียง
ปานกลาง ระดับความเสี่ยงน้อย และระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด และให้คะแนนกำกับไว้ด้วย เช่น ระดับความ
เสี่ยงมากที่สุด = ๕ คะแนน ระดับความเสี่ยงมาก = ๔ คะแนน ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๓ คะแนน ระดับ
ความเสี่ยงน้อย = ๒ คะแนน และระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด = ๑ คะแนน 

  ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปในภาพรวมของส่วน
ราชการว่าแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำการประมวลผลการคำนวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยรวมตามแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ ระดับความเส่ียงมากท่ีสุด (๔.๒๐ – 
๕.๐๐) ระดับความเสี่ยงมาก (๓.๔๐ – ๔.๑๙) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (๒.๖๐ – ๓.๓๙) ระดับความเส่ียง
น้อย (๑.๘๐ – ๒.๕๙) และระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด (๑.๐๐ – ๑.๗๙) 

(๓) จัดลำดับความเสี่ยง นำค่าคะแนนเฉล่ียมาเรียงตามค่าคะแนนมากไปหาน้อย และ
ค่าแปรผลจากค่าคะแนนเฉล่ียดังกล่าว เป็นค่าความเสี่ยงมากที่สุด – ความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยจำแนกตาม
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม เพ่ือกำหนดองค์กร หน่วยงานและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ที่ควรดำเนินการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจำปีต่อไป 

๒.๔ การวางแผนการตรวจสอบ 
  จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบ

ภายในจะสามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาว (ตัวอย่างแผนการตรวจสอบระยะยาว 
ภาคผนวก ๒) ในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด ดังน้ี 



(๑) นำลำดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๒.๓ มาพิจารณาจัด
ช่วงความเสี่ยง เพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับมากที่สุด ที่ควรวางแผนการ
ตรวจสอบในปีแรก ๆ และไล่เรียงความเสี่ยงตามลำดับที่คำนวณได้ในปีถัด ๆ ไป 

(๒) พิจารณาความถี่ที่ควรเข้าทำการตรวจสอบ 
(๓) คำนวณจำนวนคน/วัน ที่จะทำการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรมท่ีจะ

ตรวจสอบ 
 ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมี

ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานน้ัน ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะน้ันจะ
เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทำให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

 เมื่อได้กำหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องกำหนด
แผนการตรวจสอบประจำปี (ตัวอย่างแผนการตรวจสอบประจำปี ตามภาคผนวก ๓) โดยการนำข้อมูลจาก
แผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ดังน้ี 

(๑) กำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ เพ่ือจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

(๒) กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเก่ียวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ 
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจำนวนคน/วัน 

(๓) กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุช่ือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
(๔) กำหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้

ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ฯลฯ 
๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
  ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปี ในการวางแผนการปฏิบัติงานยัง
ต้องอาศัยข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสำคัญ 
การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ทั้งน้ี การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนดำเนินการ ดังน้ี 

(๑) การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ 
(๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
(๓) การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(๔) การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  

 
 
 



(๑) การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ 
  ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบควรทำการสำรวจข้อมูลเพ่ิมเติม 

เช่น ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ สัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำรวจได้ จัดทำแผนภาพ 
(Flow chart) การปฏิบัติงาน เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานก็ควรต้องประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพ่ือหาข้อมูล หลักฐานเพ่ิมเติม ที่จะกำหนดประเด็น
ของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพ่ือจะได้กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป 

(๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
  ผู้ตรวจสอบควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในเรื่อง หรือกิจกรรมที่

ตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบส้ินสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้าง ใน
การกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบที่สำคัญ ๆ หรือที่ควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม 

(๓) การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นการกำหนดเพ่ือให้ทราบว่าจะตรวจสอบ

อะไร เป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด ผู้ตรวจสอบภายในควรกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอัน
ที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรกำหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการทำงานต่าง ๆ 
เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 

(๔) การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกำหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้

ตรวจสอบภายในต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไร 
ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยในการรวบรวมหลักฐานใน
รายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบต้ังแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุด (ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน ตามภาคผนวก ๓) 
 แผนการปฏิบั ติงานสำหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ควร
ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรกำหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่อง
ใด และ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง 

๒) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรกำหนดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะ
ทราบประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

๓) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกำหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณ
งานที่จะทำการตรวจสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
 



๔) แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่
ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึก
ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมท้ังกำหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม (รายละเอียด
เทคนิคการตรวจสอบปรากฏในบทที่ ๓) อันจะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

๕) ช่ือผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด 

๖) สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการ
ตรวจสอบที่สำคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษทำการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิงและการ
ค้นหากระดาษทำการ นอกจากน้ี ควรลงลายมือช่ือผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือ
สอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน 
 เมื่อผู้ตรวจสอบได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานขั้นต่อไปของผู้
ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าทำการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน คือ กระดาษทำการที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เพ่ือ
บันทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงานผล
การปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป (รายละเอียดกระดาษทำการจะกล่าวถึงใน
ขั้นตอนของการรวบรวมกระดาษทำการ) 
 
 เรื่องที่ ๓  การเสนอและการอนุมัติแผน  
            เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ
แผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจาณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่และเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติอีกคร้ังหน่ึงด้วย 
  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 
 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ   
             การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน 
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 
 



  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่  
  เรื่องที่ ๑  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  เรื่องที่ ๒  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  เรื่องที่ ๓  การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
 
  เรื่องที่ ๑  ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 

    หลังจากจัดทำแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำตารางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และทำความตกลงกับหน่วยรับ
ตรวจในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ กำหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ การ
ดำเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังน้ี 
   ๑.๑  การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กำหนดวันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ  
  ๑.๒  การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน 
  ๑.๓  การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพ่ือให้ทีมตรวจสอบได้รับ
ทราบถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบ 
รายละเอียดการเดินทางและกระดาษทำการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 
  ๑.๔  หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรกำหนดให้หน่ึงในทีมผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นหัวหน้าทีมเพ่ือทำหน้าที่เพ่ิมเติม ดังน้ี 
 (๑)  สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปิดและปิดงาน
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ 
 (๒)  จัดทำตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ กำกับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
 (๓)  แก้ไขเพิ่มเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๑.๕  การเตรียมการเบ้ืองต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเร่ืองใดหรือกิจกรรมใด ผู้
ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบ้ืองต้นเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปน้ี 
 (๑)  สอบทานงานตรวจสอบที่ทำมาแล้ว เพ่ือกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น 
กระดาษทำการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๒)  ศึกษาแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ปัญหา 
แผนงาน และวัตถุประสงค์โดยรวม 
 (๓)  ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
 



  เรื่องที่ ๒  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีม

ตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เก่ียวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ดำเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์ 
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควร
ดำเนินการ ดังน้ี 
  ๒ .๑  การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้
ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความชำนาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานท่ีสามารถพัฒนาความ
ชำนาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย 
  ๒.๒  วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 
 (๑)  การรวบรวมข้อมูลและหลักบานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 
 (๒)  การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด 
 (๓)  การทำการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์ ทั้งน้ี 
รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
 (๔)  การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
 (๕)  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น
ตัวเลข 
  ๒.๓  การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
   หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีมอย่างละเอียด
สม่ำเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ และขอบเขตการ
ตรวจสอบท่ีกำหนดไว้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่
กำหนดไว้ 
 ๒.๔  การนำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องนำแผนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษทำการ ซึ่งหัวหน้าทีม
ตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 
 ๒.๕  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  
  หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการ
ตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกคร้ัง 
 
 



 ๒.๖  การประชุมปิดงานตรวจสอบ 
  การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ 
ได้จัดทำสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจท่ีมีอำนาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม
เรื่องต่าง ๆ ที่นำเข้ามาเป็นวาระการประชุม ดังน้ี 

(๑) สรุปการตรวจสอบ 
(๒) ทำความเข้าใจและช้ีแจงประเด็นที่ยังสงสัย 
(๓) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 
(๔) แจ้งกำหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(๕) ขอบคุณผู้เก่ียวข้องในการให้ความร่วมมือ 

 
    เรื่องที่ ๓  การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
   หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบควร
สอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ี
กำหนดไว้ นอกจากน้ี หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษทำการ เอกสาร หลักบานที่รวบรวมไว้จาก
การตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การปฏิบัติงาน
เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 
  ๓.๑  การรวบรวมหลักฐาน 
 หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้ึนระหว่างทำการตรวจสอบ 
รวมถึง หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเก่ียวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบใน
การพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเช่ือได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการ
ตรวจสอบควรประกอบด้วยคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเช่ือถือได้และจัดหา
มาได้ (Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness)  
 ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และ
จำนวนข้อมูลมีความเพียงพอที่จะทำให้สามารถยืนยันหรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ทำให้ทุกคน
สรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจำนวนเพียงพอหรือไม่น้ัน ต้องพิจารณาว่าหลักฐานน้ันเป็น
หลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางอ้อม ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางตรงซึ่งได้แก่หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจน
แน่นอนทำให้ทุกคนหมดความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงช้ินเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็นหลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่ 
หลักฐานแวดล้อมที่มาเสริมความม่ันใจและความน่าจะเป็น ดังน้ัน หลักฐานทางอ้อมอาจจะต้องมีจำนวนมาก
หรือหลายประเภท 
 ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่
เช่ือถือได้และโดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น 



 -  ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเช่ือถือมากกว่าข้อมูล 
หลักฐานที่ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ 
 -  ข้อมูลหลักฐานที่ ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ ดี น่าเช่ือถือมากกว่าข้อมูล
หลักฐาน ที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน 
 -  การสังเกตการณ์ การคำนวณ และวิธีการอ่ืนได้โดยตัวผู้ตรวจสอบสอบเองน่าเช่ือถือ
มากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน 
 -  ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเช่ือถือมากกว่าภาพถ่ายสำเนาหรือร่าง 
 -  ข้อมูลจากความเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเช่ือถือกว่า
ความเห็นของบุคคลธรรมดา 
 ความเก่ียวข้องของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
 ความมีประโยชน์ของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เพ่ือให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เช่น ความทันเวลา 
(Timeliness) ในการใช้ประโยชน์ และความมีสาระ (Materiality) ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ 
  ๓.๒  การรวบรวมกระดาษทำการ (Working Papers Preparation) 
 กระดาษทำการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นใน
ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบต้ังแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องจัดทำ
กระดาษทำการเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ เก่ียวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ผลที่ได้
จากการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบ และยังเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อันเป็นการบ่งช้ีถึง
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง รวมทั้งการอ้างอิงใน
การตรวจสอบคร้ังต่อไป และการอ้างอิงกับบุคคลภายนอก 
 วัตถุประสงค์ของกระดาษทำการ 
 หลักเกณฑ์ในการจัดทำกระดาษทำการยังไม่มีการกำหนดให้เป็นรูปแบบใดแบบหน่ึง
โดยเฉพาะ และยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรสำเร็จว่าต้องจัดทำในรูปแบบใดและอย่างไร ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องใช้ความรู้ความชำนาญและดุลยพินิจของตนว่าการตรวจสอบเร่ืองน้ัน ๆ ควรจัดทำกระดาษทำการ
อย่างไร โดยยึดถือหลักที่ว่ากระดาษทำการนั้นสามารถช่วยให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในใช้ทบทวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีดำเนินการไปแล้วได้เป็นอย่างดี และสามารถบอกได้ว่างานน้ันได้ทำตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด 
 
 



 ประเภทของกระดาษทำการ ประกอบด้วย 
๑. กระดาษทำการท่ีผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเอง เช่น กระดาษทำการที่ใช้บันทึก

แผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทำการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
กระดาษทำการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษทำการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
กระดาษทำการในการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๒. กระดาษทำการท่ีจัดโดยหน่วยรับตรวจ เช่น  สำเนาเอกสาร หรือสำเนา
รายละเอียดประกอบบัญชีหรืออ่ืน ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น 

๓. กระดาษทำการท่ีผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับแจ้งการ
ยืนยันยอด แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้สำเนาเอกสารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดทำโดยหน่วยรับ
ตรวจหรือได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหน่ึงของกระดาษทำการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระดาษทำการประเภทน้ี เช่นเดียวกับกระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเอง (ตัวอย่าง
กระดาษทำการภาคผนวก ๕) 

ลักษณะของกระดาษทำการที่ดีควรประกอบด้วยลักษณะ ดังน้ี 
๑. ความถูกต้องและสมบูรณ์ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง 

รวมทั้ง ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนจนแน่ใจว่าถูกต้องเช่ือถือได้ พร้อมทั้งมีกระดาษทำการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
และใช้อ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ 

๒. ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ต้ังแต่การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบที่ใช้ 
และลำดับผลการตรวจสอบที่ได้ ถ้อยคำที่ใช้ควรเลือกใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายมีคำอธิบายความอย่างกะทัดรัดและ
ได้ใจความ 

๓. ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน กระดาษทำการแต่ละแผ่นควร
จัดทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เขียนตามลำดับจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ด้วยลายมือและการลงนามที่
อ่านง่าย จัดเรียงกระดาษทำการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน การจัดทำกระดาษทำการควรทำในรูปแบบ
เดียวกัน 

๔. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์ กระดาษทำการควรให้ข้อมูลที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง ไม่
ควรมีรายละเอียดเกินความจำเป็น สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่สำคัญ และผลสรุปของ
การตรวจสอบ และต้องประหยัดเวลาในการจัดทำในระหว่างการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
โดยการสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทำการที่ได้จัดทำ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาอย่างรอบคอบและ
สรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเท่าน้ัน 

ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทำการอาจทำได้หลายรูปแบบ คือ 
๑. การสรุปแต่ละส่วนงานท่ีตรวจสอบ เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ

เป็นส่วน ๆ โดยระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง สิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ 



๒. การสรุปแบบสถิติ เป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้จากการ
ทดสอบรายการ การสรุปควรจัดทำเป็นขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วนยอดจะมี
รายละเอียดประกอบน้อยลดหลั่นกันลงไปตามลำดับ 

๓. การสรุปผลการประชุม เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในหน่วย
รับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเก่ียวกับสิ่งที่ เห็นด้วย และสิ่งที่ ไม่ เห็นด้วย พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะและระบุวันที่ เวลา ที่มีการประชุม 

๔. การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในตามข้ันตอนของแนวการตรวจสอบ 

๕. การสรุปข้อบกพร่อง เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหน่ึงของการรายงานการสรุปผล
ต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ 

การจัดเก็บกระดาทำการ 
โดยปกติกระดาษทำการที่ทำขึ้นในการตรวจสอบงวดหน่ึง จะจัดเก็บไว้ในแฟ้ม แยก

เป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. แฟ้มปัจจุบัน (Current File) ใช้กับกระดาษทำการที่ทำขึ้นในงวดการตรวจสอบ

งวดน้ัน หรือครั้งน้ันโดยเฉพาะ และจะไม่มีส่วนสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป เช่น กระดาษทำ
การตรวจนับเงินสด ฯลฯ 

๒. แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษทำการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
งวดอ่ืน ๆ ที่มีความสำคัญที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน 
แผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน ฯลฯ 
  ๓.๓  การสรุปผลการตรวจสอบ 
 การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหน่ึงแล้วเสร็จ หรือเป็น
เรื่องที่ เห็นว่าจำเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดี
และปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
 สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่
ได้ระหว่างการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควรแก่การ
รายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังน้ี 

๑. มีความสำคัญควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดีและด้าน
ข้อบกพร่อง ข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพ่ือส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงาน
อ่ืน ส่วนข้อตรวจพบด้านบกพร่อง ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาสำคัญ มีผลกระทบต่อผลสำเร็จของงาน
อย่างมีสาระสำคัญ 

๒. มีหลักฐานชัดเจนและรับฟังได้ ผลสรุปดังกล่าวอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มี
หลักฐานถูกต้องเช่ือถือได้ และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยการใช้ดุลยพินิจของผู้
ประกอบวิชาชีพ 



ในการสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้อตรวจพบให้ครบ
องค์ประกอบ โดยต้องช้ีให้เห็นข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่ เกิดขึ้นเป็นอย่างๆ 
(Statement of Condition) สิ่งที่ตรวจพบต่างจากข้อกำหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit 
Criteria) สิ่งที่ตรวจพบมีผลอย่างไรบ้าง (Effect) ทำไมจึงเกิดขึ้นได้ (Cause) และจะแก้ไขได้อย่างไร 
องค์ประกอบของข้อตรวจพบประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๑. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจาก
การสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด 

๒. เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดย
อาจกำหนดจากกฎมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่กำหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี 

๓. ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเส่ียง หรือผลเสียหายที่จะเกิด
ปัญหาน้ัน โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จำนวนความเสียหาย จำนวนวันที่ล่าช้า  การระบุผลกระทบที่ชัดเจนมี
สาระสำคัญ ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

๔. สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปัญหาน้ันเกิดจากระบบ
การควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยงาน
กำหนด 

๕. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอ
ขึ้น โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะน้ันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรทำในลักษณะสร้างสรรค์ และคำนึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัติ 
 
๓. การจัดทำรายงานและติดตามผล   

๓.๑ การจัดทำรายงาน 
 การจัดทำรายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ 

ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น
ความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุม รวมท้ังเร่ืองอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ปรับปรุง เพ่ือเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องเอาใจใส่
เป็นพิเศษเพราะรายงานน้ันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ
ของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ควร
กับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือ ข้อแนะนำเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ โดยสรุปลักษณะของรายงาน
ผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีองค์ประกอบดังนี้ 
  ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุก
ประโยค ตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเช่ือถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูล
เหล่าน้ันแล้ว การอ้างอิงทุกคร้ังต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้คำอธิบายแล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริง



ได้ทุกเรื่อง การรายงานส่ิงใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งน้ันผู้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรง
ตามข้อเท็จจริง 
  ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการส่ือข้อความหรือความต้องการของผู้
ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการ
ตีความหรืออธิบายเพ่ิมเติม 
  กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ คำพูดที่ฟุ่มเฟือย
หรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญและสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป 
  ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระทำภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อ
การแก้ไขสถานการณ์ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ
ผู้บริหารต้องนำสิ่งที่เสนอในรายงานไปดำเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพ่ือการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 
  สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและ
ความจริงใจของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรช้ีให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง 
ๆ ที่ต้องการให้ปรับปรุง ทำให้ผู้อ่านคล้อยตามคำแนะนำ และข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดยปราศจาก
การเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ 
  จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ต้ังแต่ต้นจนจบ 
โดยใช้รูปแบบถ้อยคำ และศิลปะของภาษา ทำให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อแนะนำที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยช้ีให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กรไม่ตำหนิ
โดยไม่มีข้อแนะนำในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหาไม่แก้ไข 
   รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ และความ
ต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังน้ี (ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ภาคผนวก ๖) 

๑. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานท่ีมี
ลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหน่ึงงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ
ต่อผู้บริหาร 

๒. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น 
 ๒.๑  การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานท่ีต้องกระทำ
โดยเร่งด่วนเพ่ือให้ทันเหตุการณ์ จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่
ตรวจพบ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากข้ึน 
 ๒.๒  การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงาน
และมีการนำเสนอด้วยวาจาประกอบ 



   นอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณี เสนอรายงานผลความ
คืบหน้า หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรือ
อุปสรรค เช่น ผู้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพ่ือการตรวจสอบ 
    รายงานแบบเป็นทางการและรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปประกอบด้วย
สาระสำคัญ ดังน้ี 

๑. บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทำบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของ
รายงานที่จะนำเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเน้ือความของรายงานอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ
ครอบคลุมเน้ือหาของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กร และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้บริหารเข้าใจ
และสั่งการได้ 

๒. บทนำ (Introduction) คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจสอบเร่ืองอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีกำหนดไว้ หรือเป็น
การตรวจสอบกรณีพิเศษ 

๓. วัตถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่าน
รายงานติดตามประเด็นได้สะดวก และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ 

๔. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทำการตรวจสอบ
มีมากน้อยเพียงใด มีข้อจำกับอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้องชะลอการ
ตรวจสอบไว้ก่อน พร้อมเหตุผลประกอบ 

๕. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนสำคัญของรายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งความเห็น
ของผู้รับการตรวจ 

๖. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายใน
เสนอแนะต่อผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพ่ือสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะ
สร้างสรรค์และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 

๗. ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มี
หลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่าน้ัน 

๘. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เน่ืองจากการรายงานเป็นเพียง
การสรุปผล ดังน้ัน รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลใดที่จำเป็นต้องอ้างอิง แต่เป็นข้อมูลยาว หรือมี
รายละเอียดมาก ควรแสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมาก
จนเกินไปจนทำให้รายงานไม่น่าสนใจ 

๓.๒ การติดตามผล (Follow UP) 
   การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญย่ิงของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่า
ผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และ



ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใด 
และหาสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงาน
ผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งน้ี ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่า
ผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต 
   แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณากำหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสม
ในการติดตามผล พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้การติดตามผลทำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ควรกำหนดตารางเวลาท่ีใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปี
ก่อนไว้ในแผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน การกำหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหน้า
หน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการติดตามผล 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานน้ัน ๆ เพ่ือให้มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสม
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ 

๔. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และ
ข้อบกพร่องจากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้คำแนะนำเพ่ือให้
สามารถดำเนินการต่อไปได้ 

๕. ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจใน
การแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และกำหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาด
และข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๖. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดำเนินงานของ
ฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงาน
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         บทที่ ๓ 
                                   เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)   
 
   เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบท่ีดีที่ผู้ตรวจสอบควร
นำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กำหนด ดังน้ัน ผู้
ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เน่ืองจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่าย
ต่างกัน และให้ได้มาซึ่งหลักฐานความเช่ือถือไม่เท่ากันเมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากน้ี แต่
ละเทคนิคการตรวจสอบก็มีข้อจำกัดในการนำไปใช้ ทำให้ในบางครั้งผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบ
หลายอย่างมาประกอบกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังน้ี 

๑. การสุ่มตัวอย่าง 
 เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ

นำมาตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงว่าข้อมูล
ทั้งหมดมีโอกาสได้รับการเลือกเท่า ๆ กัน ผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 
ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่ ๔ วิธี คือ 
 ๑.๑  วิธี Random Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างจำนวนหน่ึงจากข้อมูลทั้งหมด โดย
ให้แต่ละหน่วยของข้อมูลมีโอกาสท่ีจะได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจัดสลาก เป็นต้น 
 ๑.๒  วิธี Systematic Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการกำหนดระยะเวลาหรือ
ช่วงตอนของตัวอย่างที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้เท่า ๆ กัน เช่น เลือกตัวอย่างใบสำคัญ ๑ ฉบับ จากใบสำคัญทุก ๆ 
๑๕ ฉบับ เป็นต้น ความห่างของระยะหรือช่วงตอนข้ึนอยู่กับจำนวนข้อมูลและจำนวนตัวอย่างที่ต้องการ 
 ข้อมูลที่นำมาเลือกตัวอย่างด้วยวิธีน้ีต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลำดับ
ของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ผู้ตรวจสอบต้องระวังในการกำหนดระยะของตัวอย่างว่าต้องไม่เป็นผลให้
ข้อมูลทั้งหมดถูกเลือกหรือมิได้รับการเลือกเลยด้วย 
 ๑.๓  วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
  ๑ .๓ .๑  Stratified Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน โดยมีวิธีดำเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
  ๑)  แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกัน
ไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
  ๒)  สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่าน้ันอีกครั้งหน่ึง โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่ดี มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ 
   วิธีน้ีเหมาะสำหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณมาก และ
สถานที่เก็บมีหลายแห่ง ซึ่งทำให้ข้อมูลมีโอกาสได้รับการสุ่มตรวจสอบเท่าเทียมกัน 



  ๑ .๓ .๒   Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่ มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีวีดำเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
   ๑)  แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยกำหนดจำนวนเท่ากัน ซึ่งถือ
ตำแหน่งที่ต้ังหรือการเก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์ สำหรับการกำหนดจำนวนกลุ่มและจำนวนรายการในแต่
ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 
   ๒)  สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกทั้ง
กลุ่มมาเป็นตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่างน้ี ซึ่งจะเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาด
ของข้อมูล 
 ๑.๔  วิธี Selective หรือ Judgment Sampling เป็นการเลือกข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างที่สุ่มเลือกน้ันควรเป็นสิ่งของที่มี
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย 

๒. การตรวจนับ 
 เป็นการพิสูจน์จำนวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่ 

สภาพของสิ่งของน้ันเป็นอย่างไร อยู่ในสภาพชำรุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจ
นับน้ีจะใช้การตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น 

 ข้อจำกัด 
๑) สินทรัพย์ที่ตรวจนับจะต้องมีรูปร่าง หรือมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของ

สินทรัพย์น้ัน เช่น เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวสัญญาใช้เงิน เป็นต้น 
๒) การตรวจนับมิใช่เป็นเคร่ืองพิสูจน์กรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์เสมอไป 

๓. การยืนยันยอด 
  เป็นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับตรวจซึ่งทราบเร่ืองเก่ียวกับหลักฐานต่าง ๆ ให้การยืนยัน

เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะถือเป็นหลักฐานที่เช่ือถือ
ได้มากที่สุด เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริง เทคนิคน้ีส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงิน
ฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน 

 ข้อจำกัด  อาจไม่ได้รับความร่วมมือตอบยืนยันมาให้ผู้ตรวจสอบทราบ หรือมีข้อขัดข้อง
อ่ืน ๆ ที่ทำให้คำตอบที่ได้รับมีจำนวนน้อยเกินสมควร เช่น หนังสือยืนยันยอมไม่ถึงมือผู้รับ เป็นต้น ซึ่งทำให้
การตรวจสอบเรื่องน้ันไม่ได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอ 

๔. การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ 
 เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งเอกสารเหล่าน้ีพิสูจน์ความ

ถูกต้องของรายการที่ลงไว้ในสมุดบัญชีได้ วิธีการตรวจน้ีเรียกว่า “Vouching”  ทั้งน้ี ผู้ตรวจสอบควร
ตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวัง 

- เป็นเอกสารจริง ไม่ใช้เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข 
- มีการบันทึกรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน 
- มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
 



 
 ข้อจำกัด 

๑) เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจัดทำใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่
ระบบการควบคุมภายในไม่รัดกุมหรือขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม 

๒) การตรวจเอกสารบางคร้ัง อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอยู่จริง เช่น การตรวจสอบ
ทะเบียนรถยนต์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่ามีตัวรถยนต์อยู่จริง เป็นต้น 

๕. การคำนวณ 
  เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เช่ือถือได้มาก ผู้ตรวจสอบ

ควรทำการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่ถูกต้อง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมี
กระดาษบวกเลขด้วยเครื่องคิดไว้ ผู้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกคร้ัง เน่ืองจากผู้รู้จักใช้เครื่องบวกเลขอาจใช้
เทคนิคพลิกแพลง ทำให้ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริง 

 ข้อจำกัด  พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่
นำมาคำนวณ 

๖. การตรวจสอบการผ่านรายการ 
  เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึก

รายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจน้ีเรียกว่า “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจท่ีสำคัญ
มากอีกวิธีหน่ึง 

 ข้อจำกัด  เช่นเดียวกับการคำนวณ คือ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการคัดลอก
ข้อมูลจากสมุดบันทึกรายการข้ันต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย แต่ไม่ได้พิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการ
แต่อย่างใด เช่น ไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็นต้น 

๗. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
  เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชี

คุมหรือไม่ 
 ข้อจำกัด  พิสูจน์ได้เพียงพอความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับ

บัญชีคุม แต่ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวิธีอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เทคนิคการตรวจสอบ
การผ่านรายการ เทคนิคการคำนวณ เป็นต้น 

๘. การตรวจหารายการผิดปกติ 
 เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ว่ามีรายการผิดปกติ

หรือไม่ ซึ่งอาจทำให้พบข้อผิดพลาดที่สำคัญได้ ทั้งน้ี ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้
ตรวจสอบเป็นสำคัญ 

 ข้อจำกัด  รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องช้ีให้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้อง
หาหลักฐานด้วยเทคนิคอ่ืนประกอบ 

 
 
 



๙. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 เป็นการตรวจสอบรายการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เน่ืองจากข้อมูลของรายการหน่ึง ๆ 

อาจมีความสัมพันธ์กับรายการอ่ืน ๆ ได้ รายการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันปรากฏอยู่อย่างถูกต้องย่อมแสดงความ
ถูกต้องของบัญชีได้ระดับหน่ึง ฉะน้ัน ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กันไป 

๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
  เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ว่า

เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมหรือ
อาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได้ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการดังน้ี 
๑) เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน 
๒) เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับประมาณการ  

  หากผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญต่อการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ และใช้เทคนิคการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม 

๑๑. การสอบถาม 
 เป็นการสอบถามผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การสอบถามอาจทำให้ทั้งเป็น

ลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา 
 การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร อาจใช้แบบสอบถาม และกำหนดคำถามเพ่ือให้ได้

คำตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรืออาจเป็นคำถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ขึ้นอยู่ว่าผู้
ตรวจสอบต้องการคำตอบในลักษณะใด ทั้งน้ี คำถามท่ีใช้ควรมีลักษณะต่อเน่ืองกัน 

 การสอบถามด้วยวาจา ต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง 
โดยไม่ทำให้ผู้รับตรวจอารมณ์เสีย หรือมีปฏิกิริยาต่อต้าน หรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการ และถ้าผู้
ตรวจสอบสามารถเข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผู้รับตรวจมีต่อตน และสามารถเปล่ียนแปลงท่าทีของผู้รับ
ตรวจที่มีต่อตนให้เป็นไปในทางที่ดีก็ย่อมทำให้ได้ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง 

 ข้อจำกัด  คำตอบท่ีได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่าน้ัน จะต้องมีการ
พิสูจน์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ 

๑๒. สังเกตการณ์ 
  เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง โดยใช้ความรู้

ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็น แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ 
 ดังน้ัน ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้

อย่างมากและลึกซึ้งกว่าผู้ที่ประสบการณ์น้อย ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้
ประสบมาจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงระยะเวลาที่ทำการสังเกตการณ์เท่าน้ัน ถ้าจะให้ความเห็นเก่ียวกับการ
ตรวจสอบน้ันเป็นส่วนรวม ผู้ตรวจสอบจะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับ
ข้อสังเกตและยินยอมที่จะแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 

 



๑๓. การตรวจทาน (Verification)  
  เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นยำ ความสมเหตุสมผล หรือความ

น่าเช่ือถือของสิ่งใดส่ิงหน่ึง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ เช่น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้
จ่ายเงินให้เจ้าหน้ีแล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลักฐานที่จะนำมาตรวจทาน คือ ต้นขั้นเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่ ช่ือ
เจ้าหน้ี รายการที่จ่าย จำนวนเงิน และการลงนามของผู้ถืออำนาจส่ังจ่าย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก
เจ้าหน้ี ซึ่งควรมีรายละเอียดเช่นเดียวกับต้นขั้นเช็ค เป็นต้น 

๑๔. การสืบสวน 
 เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามีอยู่หรือควร

จะเป็น ดังน้ัน ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเร่ิมจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน แต่ในบางกรณีผู้
ตรวจสอบไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมลง
ไปในส่วนที่ขาดหายไป 

๑๕. การประเมินผล 
 เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักฐานที่กำหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงว่า

เกิดผลต่างหรือไม่ ถ้าเกิดผลต่างผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือว่า
เน่ืองจากสาเหตุอ่ืน เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ผู้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อยู่นอกเหนือการควบคุมของวิญญูชนหรือไม่ หากมิใช่ ควรเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 ผู้ตรวจสอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบจะผ่านการ
ประเมินผลมาแล้วน้ันเพียงพอหรือไม่ ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพ่ือให้สามารถนำมา
วิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งน้ี ผู้ตรวจสอบต้องประเมินถึงค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการ
ทดสอบรายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 
การตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
            สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ย่ังยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซ่ึงนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดย
แบ่งส่วนราชการ ดังน้ี   

๑. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 
 สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๒. ส่วนราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงส่วนกลาง 

๒.๑ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒.๒ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
๒.๓ วิทยาลัยชุมชนตาก 
๒.๔ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
๒.๕ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
๒.๖ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
๒.๗ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
๒.๘ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
๒.๙ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
๒.๑๐ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
๒.๑๑ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
๒.๑๒ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
๒.๑๓ วิทยาลัยชุมชนตราด 
๒.๑๔ วิทยาลัยชุมชนระนอง 
๒.๑๕ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
๒.๑๖ วิทยาลัยชุมชนยะลา 
๒.๑๗ วิทยาลัยชุทมชนปัตตานี 
๒.๑๘ วิทยาลัยชุมชนสตูล 
๒.๑๙ วิทยาลัยชุมชนพังงา 
๒.๒๐ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
 
 
 



  การตรวจสอบภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้มีหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่หลักใน
การตรวจสอบการดำเนินงานภายในสถาบัน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสถาบัน โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
(๒)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงาน 
ด้านการบัญชี การดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และประหยัด 

(๓)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการเงิน การคลัง ตามระบบ GFMIS ของสถาบัน และ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
มาตรฐานที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

(๔)  ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางกำหนด 

(๕)  ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖)  บริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ โดยการให้คำแนะนำและบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
(๗)  ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ ที่ตรวจพบ รวมท้ัง
หารือเพ่ือขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข ร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอน   
   ๑. การวางแผนการตรวจสอบ   
   ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ   
   ๓. การจัดทำรายงานและติดตามผล   
 
๑. การวางแผนการตรวจสอบ  
  ๑.๑  สำรวจข้อมูลเบื้องต้น 
  เป็นการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมและข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานและกิจกรรม เช่น โครงสร้างอัตรากำลัง แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น   
   ๑.๒  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
 ๑) เลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน      
  ๒) ทำความเข้าใจโครงสร้างระบบควบคุมภายใน      
  ๓) ทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน      



  ๔) ประเมินประสิทธิผล      
  ๕) สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
  ๑.๓  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
 ๑) กำหนดผู้รับตรวจ  
 ๒) กำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง โดยยึดแนวทางการประเมินความเส่ียง
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ีผู้ตรวจสอบต้องประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง 
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ครบทุกระดับ ทุกด้าน และทุกปัจจัย เน่ืองจากปัจจัยเสี่ยงที่กำหนด
ขึ้นตามแนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการครบท้ัง ๕ ด้าน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการบริหาร
ความรู้ ด้านการเงินการบัญชี และด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 ๓) ประเมินความเสี่ยง 
  ๓.๑) แจกแบบสอบถามให้ทุกหน่วยงาน หรือ 
  ๓.๒) จัดประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ เก่ียวกับวัตถุประสงค์และ
ทำความเข้าใจเก่ียวกับแบบสอบถาม พร้อมทั้งแจกแบบสอบถาม หรือ 
  ๓.๓) สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องโดยตรง (walk in) 
  ๓.๔) รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินตามแบบสอบถามท่ีกำหนด 
  ๓.๕) ประมวลผล 
    (๑) นำข้อมูลจากข้อคำถามทุกด้านมาประมวลผล ให้ค่าคะแนนระดับการ
ประเมินอยู่ในระดับใด คำนวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยรวม 
 

 

 
     (๒) นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปรผล ซึ่งเกณฑ์การแปรผลเฉลี่ยทางสถิติของผล
การวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดช่วงค่าเฉล่ียทางสถิติ ดังน้ี 
    ๔.๒๐ – ๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด 
    ๓.๔๐ – ๔.๑๙ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมาก 
    ๒.๖๐ – ๓.๓๙ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
    ๑.๘๐ – ๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อย 
    ๑.๐๐ – ๑.๗๙ หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด 
     (๓) จัดลำดับความเสี่ยง นำค่าคะแนนเฉล่ียมาเรียงลำดับตามค่าคะนนจาก
มากไปหาน้อย และค่าแปรผลจากค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว เป็นค่าความเสี่ยงมากท่ีสุด – ความเสี่ยงที่น้อยที่สุด 
โดยจำแนกตามระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม เพ่ือกำหนดหน่วยงานและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงแต่ละ
ภาคและที่ควรดำเนินการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อไป 
 
 

ค่าเฉล่ียคะแนนความเสี่ยงรวม =  คะแนนความเสี่ยงของทุกปัจจัยรวมกัน 
 

                จำนวนปัจจัยเสี่ยง 



   ๑.๔  การวางแผนการตรวจสอบ  
 ๑) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 
  ๑ .๑) กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ โดยวัตถุประสงค์หลักของการ
ตรวจสอบโดยกว้าง ๆ 
  ๑.๒) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ โดยกำหนดจำนวนหน่วยรับตรวจและหรือ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบในแต่ละปี 
  ๑.๓) กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยกำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
  ๑.๔) กำหนดงบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ โดยกำหนดจำนวนงบประมาณ
ที่จะใช้ในแต่ละปี แยกตามงบค่าใช้จ่าย 
 ๒) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 
  ๒ .๑)  กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ โดยให้สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว 
  ๒.๒)  กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยให้สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว ในเรื่อง หน่วยรับตรวจ , กิจกรรมที่จะตรวจ , ระยะเวลาที่ตรวจ และจำนวนคนวัน 
  ๒.๓)  กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุช่ือผู้ตรวจสอบภายใน 
(หัวหน้าสายตรวจ) 
  ๒.๔)  กำหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยแยกตามงบค่าใช้จ่ายและแยกรายการในแต่ละงบ พร้อมวิธีการคำนวณ 
 ๓) การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอ
แผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจำปี ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ 
  ๑.๕  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ โดยมีขั้นตอนการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 ๑)  การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลดังน้ี 
  ๑.๑) ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปส.) 
  ๑.๒) ผลการตรวจสอบ (เป็นข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีงบประมาณ) 
  ๑.๓) นโยบาย/การสั่งการของผู้บริหาร 
  ๑.๔) การร้องขอจากหน่วยรับตรวจ 
  ๑.๕) ข้อร้องเรียน 
  ๑.๖) เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 
  ๑.๗) การสำรวจข้อมูลเพ่ิมเติม 
 



 ๒)  การกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 
  ๒.๑) ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญหรือควรสนใจเป็นพิเศษ 
  ๒.๒) คำนึงถึงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  ๒.๓) คำนึงถึงหลักเกณฑ์การควบคุมที่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของการดำเนินงาน 
 ๓)  การกำหนดขอบเขตและทรัพยากรการปฏิบัติงาน  
  ๓.๑) กำหนดงาน/รายการที่จะตรวจสอบ พร้อมทั้งปริมาณ 
  ๓.๒) งาน/รายการที่จะตรวจสอบ ให้ครอบคลุมถึง  
   (๑) ระบบงาน 
   (๒) เอกสาร หลักฐาน รายงาน 
   (๓) บุคลากร 
   (๔) ทรัพย์สิน 
 ๔) การกำหนดแผนการปฏิบัติงาน 
 กำหนดวิธีการต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
  ๔.๑) กำหนดต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการตรวจสอบ 
   (๑) การเตรียมการตรวจ 
   (๒) การสำรวจเบ้ืองต้น 
   (๓) การตรวจการปฏิบัติงาน 
   (๔) การสรุปและร่างรายงาน 
  ๔.๒) ให้ได้มาซึ่งหลักฐาน/ข้อเท็จจริงที่จะได้ข้อตรวจพบ ๕ เรื่อง 
   (๑) สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) 
   (๒) สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) 
   (๓) ผลกระทบ (Effects) 
   (๔) สาเหตุ (Cause) 
   (๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
 ๕) แผนการปฏิบัติงาน ควรมีรายละเอียดดังน้ี 
  ๕.๑) กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ 
  ๕.๒) ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๕.๓) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
  ๕.๔) ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  ๕.๕) จำนวนวันในการตรวจสอบ 
  ๕.๖) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 



 ๖) การเสนอและอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการ
ปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ืออนุมัติ 
 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   ๒.๑  ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ๑) แจ้งหน่วยรับตรวจ (สำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน) หน่วยตรวจสอบภายใน
ติดต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ 
 ๒) หน่วยตรวจสอบภายในบรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างย่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจำวิทยาลัยชุมชน ทราบรายละเอียดการตรวจสอบ กระดาษทำการ งบประมาณ และ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
 ๓) ประธานกรรมการตรวจสอบภายในประจำวิทยาลัยชุมชนทำหน้าที่สร้างสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบ (สำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน) ประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ แก้ไข
ปัญหาระหว่างตรวจสอบ จัดทำตารางการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 ๔) การเตรียมการเบื้องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจ (สำนักงาน
สถาบันและวิทยาลัยชุมชน) ในการตรวจสอบคร้ังก่อน ศึกษาแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน โครงการ 
ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นใช้ในการตรวจสอบ 
    ๒.๒  ระหว่างการปฏิบติังานตรวจสอบ  
 ๑) รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
 ๒) เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
 ๓) ทำการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ  
 ๔) ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
 ๕) ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ 
    ๒.๓ การปฏิบติัเม่ือเสร็จสิน้การตรวจสอบ  
 ๑) รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่รวบรวมระหว่าง
ตรวจสอบคุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเช่ือถือได้ ความเกี่ยวข้อง และประโยชน์
ที่จะนำไปใช้ 
 ๒) รวบรวมกระดาษทำการ เพ่ือบันทึกรายละเอียดการทำงาน วิธีการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจ ข้อมูลจากการวิเคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทำการ  
 ๓) สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบสรุปหาข้อตรวจพบในด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง สิ่งที่
ตรวจพบ ประกอบด้วย 
  ๓.๑) สภาพที่เกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ์ สอบทาน 
สอบถาม วิเคราะห์ 



  ๓ .๒ ) เกณฑ์การตรวจสอบ  ใช้หลักเกณฑ์จากข้อกำหนดตามกฎหมาย 
มาตรฐาน แผนงาน 
  ๓.๓) ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหานั้น 
  ๓.๔) สาเหตุ ข้อมูลสาเหตุที่เกิดขึ้น 
  ๓ .๕) ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะ
สร้างสรรค์คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
๓. การจัดทำรายงานและติดตามผล 
   ๓.๑  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ ต้องทำการรายงานเร่งด่วนให้ทัน
เหตุการณ์ให้รายงานด้วยวาจาต่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในรับทราบก่อนพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบทันที
ที่ตรวจ พบ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจจะมีความเสียหายมากข้ึน หรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอ
รายงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและกรณีปกติรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าตรวจสอบภายใน
ตรวจทานและ สรุปผลก่อนนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร  ควรมีหลักเกณฑ์และคุณภาพของการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
  หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๑) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  ๒) ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
  ๓) สรุปผลการตรวจสอบ (เรื่องที่ตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ) 

  ๔) ข้อเสนอแนะ แนวทางหรือแผนปฏิบัติแก้ไขปรับปรุง 
  ๕) ความคิดเห็น (โดยรวมของงาน/โครงการตรวจสอบการบรรลุความสำเร็จความ
คาดหวังไว้)  
 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน  

๑) ความถูกต้อง (Accuracy) 
- ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ไม่บิดเบือน 
- ไม่มีข้อผิดพลาด ถูกต้องในการใช้คำ/ภาษา ตัวสะกด 

๒) เที่ยงธรรม (Objective) 
- ไม่อคติ ไม่ลำเอียง 
- เป็นผลประเมินข้อเท็จจริง เหตุการณ์ อย่างยุติธรรม 

๓) ชัดเจน (Clear) 
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เน้ือหาเป็นเหตุเป็นผล/ต่อเน่ืองกัน 
- หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์เทคนิคที่ไม่จำเป็น 
- กล่าวถึงข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน 

๔) รัดกุม/กระชับ (Concise) 
- ตรงประเด็น ไม่เย่ินเย้อ/ตัดคำฟุ่มเฟือย ไม่ซ้ำซ้อน 
- ไม่นำเสนอรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น 



 
๕) สร้างสรรค์ (Constructive) 

- ระบุปัญหา สาเหตุ ผลกระทบท่ีมีของข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว หรือของความ
เสี่ยงที่ไม่ได้ถูกจัดการซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดสำคัญในอนาคต 

- มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งปฏิบัติได้จริง 
๖) ครบถ้วน (Complete) 

- นำเสนอข้อมูลที่มีใจความสำคัญอย่างครบถ้วน 
- มีข้อมูลสำคัญที่เก่ียวข้องครบถ้วนเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อตรวจพบ 

๗) ทันกาล (Timely) 
-  เสนอรายงานไม่ชักช้า สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๓.๒ การติดตามผล 
  ๑) เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว  
ต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด   
  ๒) ติดตามผลที่หน่วยรับตรวจจะรายงานการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ  
การปฏิบัติงาน   
  ๓) ติดตามผลโดยกำหนดในแผนการตรวจสอบปีถัดไป ซึ่งจะตรวจทานพร้อมกับ  
การตรวจสอบในปีถัดไป   
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