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บทนํา
แนวปฏิบัติฯนี้จัดทําเปนแนวทาง (Guideline) ในการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในเบื้องตน โดยรวบรวมเนื้อหาสาระจาก
หนังสือ ตําราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนแลวนํามา
ประยุกตใหเหมาะสมกับองคกรของภาคราชการ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเริ่มตนจากหลักการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน
ประเภทของการตรวจสอบภายใน รวมถึงการแนะนําใหทราบความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่และคุณสมบัติ
ของผูที่จะมาทําหนาที่ดานการตรวจสอบภายใน กรอบการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรม
ของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเปนคัมภีรสําคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังใหทราบถึงโครงสรางองคกร
งานตรวจสอบภายในภาคราชการ กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในของภาคราชการและผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจ
ที่ถูกตองและสามารถนําหลักการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกตใชกับการตรวจสอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาตอไป อันจะสงเสริมใหทางราชการมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เขมแข็ง มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) และทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

บทที่ 1
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหงาน
ตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร ฉะนั้น เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดดังกลาว ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันไดแกผูตรวจสอบภายในหรือผูที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน มีความรูในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่กําหนดโดยหนวยงานกลางที่เกี่ยวของของทางราชการเพื่อให
ผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวสามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดลอม
ขององคกร
ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรมและการให
คําปรึกษาอยางเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ (ที่มา :
The Institute of Internal Auditors : IIA)
ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร และเปนหลักประกันของ
องคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทัง้ ในดาน
การเงินและการบริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดย
การเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลคาขององคกร รวมทั้ง การเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคา ซึ่งการตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว ดังนี้
1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability1
and Responsibility) ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาที่ที่รกลุับมผิงานมาตรฐานด
ดชอบ และเป
นพื้นฐานของ
านการตรวจสอบภายใน
หลักความโปรงใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได (Audittability)
3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance) ขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน วิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลที่สําคัญที่ชวยปรับปรุงระบบงานใหสะดวก รัดกุม
ลดขั้นตอนที่ซ้ําซอนและใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา ชวยลดเวลาและคาใชจาย เปนสื่อกลาง
ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจในนโยบาย
4. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ ( Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร
การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชน
สูงสุดตอองคกร
5. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต
ในองคกร ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน
วัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง
ในการทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ขององคกรสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลที่มีประโยชนตอการ
ตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย
1. การสอบทานความเชื่อถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศ ดานการบัญชี การเงิน
และการดําเนินงาน
2. การสอบทานใหเกิดความมั่นใจวาระบบที่ใชเปนไปตามนโยบาย แผน และวิธปี ฏิบตั งิ าน
ที่องคกรกําหนดไว และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น
3. การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยูจริง
ของทรัพยสินเหลานั้นได
4. การประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ วาไดผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานที่กําหนดไว

6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม 2
ภายในขององคกร
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ทําใหจําเปนตอง
ใชวิธีปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ
ในองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน
ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใชทรัพยากร การปฏิบัติ
ตามระเบียบคําสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารในองคกร จากนั้นจึงรวบรวมขอบกพรองตาง ๆ ทํารายงานเสนอแนะฝายบริหาร เพื่อพิจารณา
สั่งการแกไขปรับปรุงตอไป
วัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน หรือแตละกิจกรรมจะมี
สวนสําคัญในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใชกัน
โดยทั่วไปเปน 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) เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือ
ไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีเพียง
พอที่จะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และสามารถสอบ
ทานไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององคกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการที่กําหนด
การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เป า หมาย ซึ่ ง วั ด จากตั ว ชี้ วั ด ที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเพี ย งพอ ความมี
ประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกรประกอบดวย
2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหมั่นใจไดวาการใช3
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
ทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทํ
าใหองคกรไดรับผลประโยชน
อยางคุมคา
2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน
ซึ่งทําใหผลที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร
2.3 ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย
ฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาที่กําหนดไว โดยยัง
ไดรับผลผลิตตามเปาหมาย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ขององคกร วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล
เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับ
ดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกร
การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของ
การตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจน
ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ระบบการเขาถึ งข อมู ลในการปรับปรุง แกไขและการรักษาความปลอดภัย ของขอ มูล การตรวจสอบ
ประเภทนี้เ ปน สว นหนึ่ง ของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร
ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบได
อยางมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรง
มาดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชํานาญ
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ไมเพียงพอ และตองใชเวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู ซึ่งอาจทําเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได
วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูล
และความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ
มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจ
สอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปองกัน
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่งานตรวจสอบ
จึงไมควรมีอํานาจสั่งการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และตองมีความเปนอิสระใน
กิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของ
ผูตรวจสอบ ความเปนอิสระมีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน ไดแก
1. สถานภาพในองคกรของผูตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผูตรวจสอบภายใน
ไดรับจากฝายบริหาร นับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่สงผลกระทบตอระดับคุณภาพ และคุณคาของบริการที่
ผูตรวจสอบภายในจะใหแกฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานไดในขอบเขตที่กวาง และเพื่อใหขอตรวจพบ ขอเสนอแนะตาง ๆ จะไดรับการพิจารณาสั่งการ
ใหบังเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การกําหนดสายการบังคับบัญชาใหขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด จะทําใหผูตรวจสอบภายใน
มีอิสระในการตรวจสอบ และทําใหสามารถเขาถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ตองไดรับการตรวจสอบ
2. ผูตรวจสอบภายในไมควรเขาไปมีสวนไดเสีย หรือสวนรวมในการปฏิบัติงานของ
องคกร ในกิจกรรมที่ผูตรวจสอบภายในตองตรวจสอบหรือประเมินผล ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปน
อิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเปนกรรมการใน
คณะกรรมการ ใด ๆ ขององคก ร หรื อหน วยงานในสังกัดอัน มีผลกระทบต อความเปน อิสระในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในนั บ เป น วิ ช าชีพ สาขาหนึ่ ง ที่ มีม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
มาตรฐานสากลที่กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพ เรียกวา สถาบันผูตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal

Auditors ; IIA) ทําหนาที่กํากับดูแลการตรวจสอบภายในระหวางประเทศ สํานักงานใหญตั้งที่รัฐฟลอริด5า
กลุมงานมาตรฐานด
านการตรวจสอบภายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาชิก (Charter) จากประเทศตาง ๆ รวมทั
้งประเทศไทย
ทั้งนี้ ในภาค
ราชการไทย กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางซึ่งเปนหนวยงานกลางดานการตรวจสอบภายใน
ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม เพื่อใหผูตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน เปนการกําหนดขอปฏิบัติหลัก ๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ประกอบดวยมาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ ประกอบดวย
1) การกําหนดถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ
ทั้งนี้หนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนกรอบ
อางอิงและเปนแนวทางปฏิบัติงานที่สําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน
2) การกําหนดถึงความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระและผูตรวจสอบภายในควร
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย สุจริตและมีจริยธรรม
3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
4) การสรางหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
หั ว หน า หน ว ยตรวจสอบภายในควรปรั บ ปรุ ง และรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง งานตรวจสอบภายในให ค รอบคลุ ม ทุ ก ๆ ด า นและติ ด ตามดู แ ล
ประสิทธิภาพ ของงานอยางตอเนื่อง
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ควรบริหารงานตรวจสอบภายในใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร
2) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขององคกรใหถึงเปาหมายที่วางไว และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุม
และการกํากับดูแล
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3) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กลุมงานมาตรฐานด
ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิ
จที่ไดรับานการตรวจสอบภายใน
มอบหมายทั้ง
ในดานการใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา โดยควรคํานึงถึง
- วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผล
- ความเสี่ยงที่สําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ และความเสี่ยงที่อยูในระดับที่
ยอมรับได
- ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
- โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในใหดีขึ้น
4) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูลใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
ควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดมอบหมายอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาที่ตรวจสอบภายในดวย
5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยางทันกาล โดยรายงานดังกลาว
ประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม
สรางสรรคและรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลที่เกี่ยวของและเหมาะสมไดรับทราบ
6) การติดตามผล
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลวาไดมีการนํา
ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ
7) การยอมรับสภาพความเสี่ยง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกองคกรซึ่งยังไมไดรับการแกไขหารือกับผูบริหาร

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
เพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ใหไดรับการยกยองและ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควร
ยึดถือและดํารงไวซึ่งหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย ความขยันหมัน่ เพียร และความรับผิดชอบ7
2. การรักษาความลับ ในเรือ่ งของการเคารพตอสิทธิแหงขกลุอมมูงานมาตรฐานด
ลที่ไดรับทราบ
านการตรวจสอบภายใน
3. ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไมมีสวนเกีย่ วของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ในอันที่
จะทําใหมีผลกระทบตอความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
4. ความสามารถในหนาที่ ในเรื่องของความรู ทักษะและประสบการณในงานที่ทํา ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
คุณสมบัตขิ องผูตรวจสอบภายใน
นอกเหนือ จากคุ ณ สมบัติต ามมาตรฐานกํา หนดตํา แหนงของสํา นัก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ผูตรวจสอบภายในที่ดีจะตองเปนผูที่มีความรูในวิชาชีพ และความรู
ในสาขาวิชาอื่นซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตองมีคุณสมบัติสวนตัวที่จําเปนและ
เหมาะสม ดังนี้
1. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานทีจ่ ําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน
การบัญชี เศรษฐศาสตร กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกรทั้งจากภายใน
และภายนอกองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู ความชํานาญ ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค
การตรวจสอบตาง ๆ ที่จําเปนในการตรวจสอบภายใน
3. มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผนงาน
การจัดทําและการบริหารงบประมาณ
4. มีความสามารถในการสื่อสาร การทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ การวิเคราะห การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริตตอองคกรและเพื่อนรวมงาน
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ หลักการที่
ถูกตอง กลาแสดงความเห็นในสิ่งที่ไดวิเคราะห และประเมินจากการตรวจสอบ
7. มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
8. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
เที่ยงธรรม

9. เป น ผู มี วิ สั ย ทั ศ น มองการณ ไ กล ติ ด ตามวิ วั ฒ นาการที่ ทั น สมั ย มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรค และมองปญหาดวยสายตาเยี่ยงผูบริหาร

8
โครงสรางองคกรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
มงานมาตรฐานด
ปจจุบันโครงสรางงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ กลุประกอบด
วย านการตรวจสอบภายใน
1. หนวยตรวจสอบภายในระดับกรม / จังหวัด
เปนสายงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรมในสวนกลาง และผูวา ราชการ
จังหวัดในส วนภู มิภาค โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกรมและผูตรวจสอบภายในจังหวั ดทําหนาที่ เป น
เครื่องมือของผูบริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสวน
ราชการ รวมทั้งการเปนที่ปรึกษาของหนวยงานภายในของสวนราชการ
2. กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เปนสายงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวง และทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภาคราชการ โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง หนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งาน / โครงการที่ มี ความเสี่ ยงสู งหรื อที่ มี ความเชื่ อมโยงระหว างส วนราชการในกระทรวง ตามที่
ปลัดกระทรวงและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบฯ มอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ทําหนาที่สอบทาน และกํากับดูแลระบบการตรวจสอบ
ภายในในภาพรวมของกระทรวงใหมีประสิทธิภาพ และรายงานผลใหปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีทราบ ตามควรแกกรณี

โครงสรางองคกรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
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สตง.

คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีวาการกระทรวง/
รัฐมนตรีชวยฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ปลัดกระทรวง
ผูตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง

ผูตรวจราชการกระทรวง

อธิบดี
ผูตรวจสอบ
ภายในระดับกรม

สํานัก

ผูวาราชการจังหวัด

ผูตรวจสอบภายใน
จังหวัด

ผูตรวจราชการกรม

กอง

ศูนย/เขต

สวนราชการ

สวนราชการ

สวนราชการ

บทที่ 2
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
กระบวนการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในจํ าเป นต องดํ าเนิ นการอย างเป นขั้ นตอน เพื่ อให ผู
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมั่นใจและไดผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่สําคัญ ประกอบดวย (ดูแผนภูมิทายบท)
1. การวางแผนตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
1. การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนเปนการคิดลวงหนากอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงวาจะตรวจสอบเรื่องใด ดวย
วัตถุประสงคอะไร ที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใชเวลาตรวจสอบเทาไร โดยใชทรัพยากรที่มีอยู
คือ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม การวางแผนที่ดีชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังที่กําหนด
การวางแผนตรวจสอบประกอบดวยเนือ้ หาสาระสําคัญ 3 เรื่อง ไดแก
เรื่องที่ 1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ
เรื่องที่ 2 ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ
เรื่องที่ 3 การเสนอแผนการตรวจสอบ
เรื่องที่ 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 แผนการปฏิบัติงานที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
จัดทําขึ้น โดยทําไวลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
11
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แตละเรื่อง
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะ เพื่อใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่น
ทันตามกําหนดเวลา
แผนการตรวจสอบเปรี ย บเสมื อ นเข็ ม ทิ ศ ชี้ ท างของการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเดินไปในแนวทางที่ไดกําหนดไว แผนการตรวจสอบจะกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบอยางกวาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน และใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตอไป ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบจะแบงเปน
2 ระดับ ไดแก
ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เปนแผนที่จัดทําไวลวงหนามีระยะเวลาตั้งแต 1 ป
ขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 – 5 ป และแผนฯ ตองกําหนดใหครอบคลุมหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด และประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
- หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ๆ
- เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน / โครงการ ที่จะ
ตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว
- ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจในแตละแหงหรือในแตละเรื่องที่จะตรวจสอบ
- จํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนผูตรวจสอบ
และจํานวนวันที่จะใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแตละแหง หรือในแตละเรื่องที่จะตรวจสอบ
ข. แผนการตรวจสอบประจําป เปนแผนที่จัดทําไวลวงหนามีรอบระยะเวลา 1 ป
และตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว โดยการดึงหนวยงานและเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแตละปตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทําเปนแผนการตรวจสอบประจําป
ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ ควรกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบให
ชั ด เจนว า จะตรวจสอบเพื่ อ ให ท ราบถึ ง เรื่ อ งอะไรบ า ง เพื่ อ จะได กํ า หนดขอบเขตการปฏิ บั ติ งานให บ รรลุ
วัตถุประสงคได เชน เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานของงาน/โครงการตาง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ประหยั ด มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี การปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หนวยงานกําหนด รวมทั้งการจัดทํารายงานทางการ
เงินเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
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(2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อใหทราบวาจะดําเนินการตรวจสอบในหนวยรับตรวจใดและเรื่องใดที่จะตรวจสอบบาง เมื่อไร ความถี่ในการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบแตละเรื่อง
และจํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบแตละเรื่อง
ขอบเขตการปฏิบัติงานควรกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาว
(3) ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
(4) งบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.2 แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
เมื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบตามขอ 1.1 เสร็จ
เรียบรอยแลว หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว โดยผูตรวจสอบภายในจะตองวางแผนการปฏิบัติงานกอนการตรวจสอบ
ฉะนั้น แผนการปฏิบัติงาน จึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายใน ซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
ตรวจสอบ ไดจัดทําขึ้นลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงค ขอบเขต
การตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย
เรื่องที่ 2 ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ
เพื่อให ก ารวางแผนการตรวจสอบเป นไปอย างมี ป ระสิทธิ ภาพ ผูตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสํารวจขอมูลเบื้องตน
2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
2.3 การประเมินความเสี่ยง
2.4 การวางแผนการตรวจสอบ
2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน
2.1 การสํารวจขอมูลเบื้องตน
การสํารวจขอมูลเบื้องตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู และทําความเขาใจ
เกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งทําความคุนเคยกับหนวยงานและระบบงาน
ที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นตนกอนจะดําเนินการ
ตรวจสอบไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ
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ผูตรวจสอบภายในควรสํารวจขอมูลเบื้องตนทุกครั้งกอนดําเนินการตรวจสอบในแตละปหรือ
ในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาวามีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน
โดยอาจศึกษาขอมูลตาง ๆ จากแผนภูมิ
การจัดแบงสวนงาน นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค ระเบียบปฏิบัติขององคกร และทําความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงาน การใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวเพิ่มขึ้น ผูต รวจสอบภายใน
อาจใชวิธีการประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ สัมภาษณหัวหนาหนวยรับตรวจและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ สังเกตการณปฏิบัติงานจริง หากเปนการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานที่เคยมีการตรวจสอบ
มากอนแลว ผูตรวจสอบภายในควรศึกษาขอมูลจากกระดาษทําการและรายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งกอน
ประกอบดวย
2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แตละหนวยรับตรวจไดจัดให
มีขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
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)
การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเพีย งพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหทราบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดจัดวางไวนั้นไดนําไป
ปฏิบัติตามที่กําหนด และผลงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร การประเมินผลการควบคุมภายในแบงได
หลายประเภท เชน การประเมินผลตามวัตถุประสงคของการควบคุม ประเมินผลตามองคประกอบการควบคุม
ภายใน ประเมิ นผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะดาน หรื อเฉพาะงานใดงานหนึ่ง การประเมิน ผลตาม
กิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององคกร เปนตน โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายใน จะเลือกประเมินผล
ในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยกําหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจําเปน
ทั้งนี้ ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในไมวาจะดําเนินการในประเภทใดก็ตาม จะ
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
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(1) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เชน การเลือกวาจะประเมินทั้งระบบ หรือจะประเมิน
เฉพาะวั ต ถุ ประสงค ใ ดวั ต ถุ ป ระสงค หนึ่ ง ของระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข อง หรื อ จะประเมิ น เฉพาะ
องคประกอบดานใดดานหนึ่ง
(2) การทําความเขาใจโครงสรางของระบบการควบคุมภายใน
ผูตรวจสอบภายในควร
ทําความเขาใจโครงสราง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงคที่ตองการจากระบบการควบคุมภายใน
(3) การทดสอบการมีอยูจริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน ในขั้นตอน
นี้ผูตรวจสอบภายในตองหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปจจุบันวามีวิธีการอยางไร ยังคงเหมือนหรือ
แตกตางกับรูปแบบ โครงสราง หรือองคประกอบของการควบคุมที่กําหนดไวอยางไร โดยอาจใชการสอบถาม
และสังเกตการณการปฏิบัตงิ านจริง
(4) การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินโดยการวิเคราะหใหทราบวาระบบการควบคุม
ภายในที่ มี อ ยู แ ละใช จ ริ ง นั้ น ได ส ร า งความมั่ น ใจอย า งสมเหตุ ส มผลในความสํ า เร็ จ ตามเป า หมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
(5) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เปนการพิจารณาวาระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยูนั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดออนหรือจุดบกพรองหรือมีความเสี่ยงที่จะทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบ
ใหเหมาะสมตอไป รวมทั้งชวยในการกําหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใชในการ
ตรวจสอบ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและงบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหประหยัดเวลา อัตรากําลัง
และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Asessment)
เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององคกรโดยทั่วไปมักจะแบงลงตามหนวยงานและกิจกรรม
ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในใหสามารถครอบคลุมหนวยงานหรือกิจกรรม ที่ควรดําเนินการตรวจสอบ
ในแตละปไดอยางครบถวน และเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู อันไดแก อัตรากําลัง
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนตองนําแนวทางการประเมินความเสี่ยง
มาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อชวยใหสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความนาจะเปนที่อาจเกิดขึ้น
และเปนผลทําใหการทํางานไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งหากพิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญในระดับสูง
ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปแรก ๆ
ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในสามารถ
เลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองคกรก็ได
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ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไมวาจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบดวย 3 ขั้นตอน
หลัก ๆ คือ
(1) การระบุปจจัยเสี่ยง เปนการคนหาถึงสถานการณหรือสาเหตุที่จะกอใหเกิดความเสี่ยง
ขึ้นภายในองคกร โดยผูตรวจสอบภายในอาจพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสํารวจเบื้องตน จากสภาพแวดลอม
ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกขององคกร และนํามาแยกเปนประเภทของขอมูลที่เกี่ยวกับดานกลยุทธ ดานการ
ดําเนินงาน ดานความรู ดานการเงิน และดานกฎหมาย ระเบียบ เชน ปจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน ปจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน ปจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการฐานขอมูล เปนตน
(2) การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อผูตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายใน
องคกรวาเปนเรื่องใดในระดับหนวยงานหรือกิจกรรมแลว 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 เพื่อใหไดคะแนนที่สามารถวิเคราะหความเสี่ยงไดละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็ยอมได
ทั้งนี้ การวิเคราะหความเสี่ยงนี้ ผลกระทบที่เกิดอาจเทียบกับจํานวนเงินที่ตองเสียไป
จากการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค หรือการระบุผลกระทบเปนปริมาณหรือตัวเลข เชน การจัดทําแผน
กอสรางถนนไมมีการสํารวจขอมูลอยางเพียงพอ ทําใหมีอุปสรรคในขั้นตอนการดําเนินงาน เสียคาใชจายในการ
สํารวจเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อวิเคราะหรวมกับความถี่ที่จะเกิด และจากการเก็บขอมูลสถิติแลวพบวาเกิดขึ้นเปนประจําทุกป
จํานวนเงินคาใชจายที่เสียไปในแตละครั้งตั้งแต 500,000 – 100,000 บาท ดังนั้น อาจกําหนดวาปจจัยเสี่ยง
ในเรื่องนี้หากอยูในความเสี่ยงระดับสูง = 3 คะแนน อยูในเกณฑ 500,000 บาท หากเปนความเสี่ยง
ระดับปานกลาง = 2 คะแนน จะอยูในเกณฑ นอยกวา 500,000 ไมต่ํากวา 100,000 และเปนความเสี่ยงต่ํา = 1 คะแนน
ในเกณฑตั้งแต 100,000 บาทลงไป
ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของการวิ เ คราะห ผู ต รวจสอบภายในต อ งสรุ ป ในภาพรวมของ
สวนราชการวาแตละหนวยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยดวยคะแนนเทาใดบาง
(3) จัดลําดับความเสี่ยง เมื่อผูตรวจสอบภายในทราบแลววาในแตละ หนวยงาน หรือ
กิจกรรมตามที่เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเทาใดแลว ใหนาํ มาจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุดไปหานอยสุด
เพื่อใชในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปตอไป (ตัวอยางผลการประเมินความเสี่ยง ภาคผนวก 1)
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2.4 การวางแผนการตรวจสอบ
จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายใน
จะสามารถพิจารณาไดวาควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาว (ตัวอยางแผนการตรวจสอบระยะยาว ภาคผนวก 2)
ในหนวยงานหรือกิจกรรมใด ดังนี้
(1) นําลําดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3 มาพิจารณาจัดชวง
ความเสี่ยง เพื่อใหไดหนวยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ที่ควรวางแผนการตรวจสอบ
ในปแรก ๆ และไลเรียงความเสี่ยงตามลําดับที่คํานวณไดในปถัด ๆ ไป
(2) พิจารณาความถี่ที่ควรเขาทําการตรวจสอบ
(3) คํานวณจํานวนคน/วัน ที่จะทําการตรวจสอบแตละหนวยงาน หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
ขอควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรตองพิจารณาวาผูตรวจสอบภายในมีความรู
ความสามารถ และความชํานาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม มิฉะนั้นจะเกิด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผูตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทําใหแผนการตรวจสอบไมประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได
เมื่อไดกําหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแลว ผูตรวจสอบภายในตองกําหนดแผนการตรวจสอบ
ประจําป (ตัวอยางแผนการตรวจสอบประจําป ตามภาคผนวก 3) โดยการนําขอมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาว
ในแตละปมาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ดังนี้
(1) กําหนดวัตถุประสงคในเรื่องหรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ เพื่อจะไดวางแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
(2) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหนวยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ ความถี่
ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจํานวนคน / วัน
(3) กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
(4) กําหนดงบประมาณที่ใชปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใชปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งป โดยแยกรายการใหชัดเจน เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ฯลฯ
2. 5 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป ในการวางแผนการปฏิบัติงานยังตอง
อาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อใหการวางแผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสําคัญ
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การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรและมีลักษณะยืดหยุน โดยสามารถแกไขปรับปรุง
ใหเหมาะสมตามสภาวะการณไดตลอดเวลา
และใหผานการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ
(2) การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
(3) การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
(4) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
(1) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผูตรวจสอบควรทําการสํารวจขอมูลเพิ่มเติม เชน
ประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจที่จะเขาไปตรวจสอบ สัมภาษณบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มี
สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สํารวจได จัดทําแผนภาพ (Flowchart)
การปฏิบัติงาน เปนตน และในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไดทําการประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานก็ควร
ตองประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อหาขอมูล หลักฐานเพิ่มเติม ที่จะกําหนดประเด็นของการตรวจสอบ
วาประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพื่อจะไดกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในรายละเอียดตอไป
(2) การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบตั ิงานในเรื่อง หรือกิจกรรมที่
ตรวจสอบไว เพื่อใหทราบวาเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแลว ผูตรวจสอบจะไดประเด็นขอตรวจพบอะไรบาง
ในการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคใหครอบคลุมประเด็น
การตรวจสอบที่สําคัญ ๆ หรือที่ควรสนใจเปนพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม
(3) การกําหนดขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเปนการกําหนดเพื่อใหทราบวาจะตรวจสอบอะไร
เปนจํานวนมากนอยเทาใด ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานใหเพียงพอ ในอันที่จะ
ชวยใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบการทํางานตาง ๆ
เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพยสินที่เกี่ยวของ
(4) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่
ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละเรื่องจะตองตรวจสอบอะไรบาง ดวยวัตถุประสงค
อะไร
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ที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะชวยในการรวบรวมหลักฐาน
นการตรวจสอบภายใน
ในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดทํารายละเอียดขั้นตอนหรือกลุวิธมีกงานมาตรฐานด
ารปฏิบัติงาานตรวจสอบตั
้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุด (ตัวอยางแผนการปฏิบัติงาน ตามภาคผนวก 3)
แผนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบในแตละเรื่องหรือกิจกรรม ควรประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังนี้
1) เรื่องและหนวยรับตรวจ ควรกําหนดวาเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใด
และ ณ หนวยรับตรวจใดบาง
2) วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเพื่อใหทราบวาผูตรวจสอบภายในจะ
ทราบประเด็นขอตรวจพบอยางไรบาง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงาน
ที่จะทําการทดสอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
4) แนวทางการปฏิบัติงาน
ควรกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการ
บั นทึ ก ขอมู ล ที่ไ ดรั บระหว า งการบริ หารงานตรวจสอบ รวมทั้ งกํ าหนดเทคนิ คการตรวจสอบที่ เ หมาะสม
(รายละเอียดเทคนิคการตรวจสอบปรากฏในบทที่ 3) อันจะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน และ
เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
5) ชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด
6) สรุปผลการตรวจสอบ
เพื่อใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น
การตรวจสอบที่สําคัญพรอมระบุรหัสกระดาษทําการที่ใชบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอางอิง
และการคนหากระดาษทําการ นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผูตรวจสอบและผูสอบทานพรอมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบ
หรือสอบทานไวดวย เพื่อแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน
เมื่อผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว งานขั้นตอไป
ของผูตรวจสอบภายในที่จะตองพิจารณากอนเขาทําการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ไดกําหนดไวตาม
แผนการปฏิบัติงาน คือ กระดาษทําการที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
เพื่อบันทึกขอมูล ขอตรวจพบตาง ๆ ในระหวางการปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหเปนหลักฐานอางอิงในการเขียน
รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรองตอไป (รายละเอียดกระดาษทําการจะ
กลาวถึงในขั้นตอนของการรวบรวมกระดาษทําการ)
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านการตรวจสอบภายใน
เมื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบเสร็
จเรียบร
อยแลว ใหเสนอ
แผนการตรวจสอบตอผูบริ หารสูงสุดของสวนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุก ป
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ซึ่งในระหวางการปฏิบัติงานถาหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในพบวามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบได หัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม และเสนอใหผูบริหาร
พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งดวย
เมื่อผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในเสร็จเรียบรอย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ใหความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน
เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ
ขององคกร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ และขอเสนอแนะตอ
ผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 เรื่อง ไดแก
เรื่องที่ 1 กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
เรื่องที่ 2 ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เรื่องที่ 3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
เรื่องที่ 1 กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําตาราง
การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแตละงานหรือกิจกรรม และทําความตกลงกับหนวย
รับตรวจในเรื่องความพรอมขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ การ
ดําเนินการกอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 การแจงผูรับตรวจ หัวหนาผูตรวจสอบภายในควรติดตอผูบริหารของหนวยรับตรวจ
และผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต กําหนดวัน
และระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ
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1.2 การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เปนการคัดเลือกผูตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถของผูตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผ ลตอการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบภายใน
1.3 การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอยางยอใหแกทีมตรวจสอบ เพื่อใหทีมตรวจสอบ
ไดรับทราบถึงวัตถุประสงคและระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและคาใชจายที่ใชในการตรวจสอบ
รายละเอียดการเดินทางและกระดาษทําการที่ตองใชในการตรวจสอบ
1.4 หัวหนาทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรกําหนดใหหนึ่งในทีมผู
ตรวจสอบภายในเปนหัวหนาทีมเพื่อทําหนาที่เพิ่มเติม ดังนี้
(1) สรางสัมพันธกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปดและปดงาน
ตรวจสอบ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการตรวจสอบ
(2) จัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ กํากับดูแลการตรวจสอบของผูรวมทีม
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตารางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
(3) แกไขเพิ่มเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.5 การเตรียมการเบื้องตน เมื่อไดรับมอบหมายใหตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด
ผูตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(1) สอบทานงานตรวจสอบที่ทํามาแลว เพื่อกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ เชน
กระดาษทําการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหทราบถึงโครงการตาง ๆ ปญหา
แผนงานและวัตถุประสงคโดยรวม
(3) ศึกษารายละเอียดของขอมูลอางอิงที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบ
เรื่องที่ 2 ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผูตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบดวยการประชุมเปดงานตรวจสอบ ระหวาง
ทีมตรวจสอบกับผูรับตรวจที่เกี่ยวของ หัวหนาทีมตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบ ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควร
ดําเนินการ ดังนี้
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2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่
ผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความถนัด ความรู ความชํานาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนา
ความชํานาญและประสบการณแกผูตรวจสอบภายในแตละคน และไมกระทบตอความเปนอิสระดวย
2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิค
การตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละขั้นตอน ดังนี้
(1) การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเปนทางการโดย
เปนลายลักษณอักษร และไมเปนทางการดวยวาจา
(2) การเขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพื่อหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ วา
มีประสิทธิภาพเพียงใด
(3) การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย
ทั้งนี้ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
(4) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว
(5) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห ซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล
ที่เปนตัวเลข
2.3 การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
หั ว หน า ที ม ตรวจสอบมี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู ร ว มที ม อย า ง
ละเอียดสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ และขอบเขต
การตรวจสอบที่กําหนดไว พรอมทั้งเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่กําหนดไว
2.4 การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช
ผูตรวจสอบภายในตองนําแผนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําไวลวงหนา มาใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับ
สถานการณได โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุขอเสนอแนะในการแกไขแผนการปฏิบัติงานไวในกระดาษทําการ
ซึ่งหัวหนาทีมตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอเสนอแนะ
2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ
หัวหนาทีมตรวจสอบอาจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อ
ใหสอดคลองกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุมคาที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขต
การตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในทุกครั้ง
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2.6 การประชุมปดงานตรวจสอบ
การประชุ มป ดงานตรวจสอบ จะกระทํ าเป นขั้ น ตอนสุ ดท ายเมื่ อหั วหน าที ม
ตรวจสอบ
ไดจัดทําสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดทํารางรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูเขารวมประชุม
ตองประกอบดวยผูบริหารหนวยรับตรวจที่มีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม
เรื่องตาง ๆ ที่นําเขามาเปนวาระการประชุม ดังนี้
(1) สรุปการตรวจสอบ
(2) ทําความเขาใจและชีแ้ จงประเด็นทีย่ ังสงสัย
(3) แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และหาขอยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไมตรงกัน
(4) แจงกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(5) ขอบคุณผูเกี่ยวของในการใหความรวมมือ
เรื่องที่ 3 การปฏิบตั ิเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยรับตรวจแลว หัวหนาทีมตรวจสอบ
ควรสอบทานใหแนใจวาทีมตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เสร็จสมบูรณ และเปนไปตามแผนการตรวจสอบ
ที่กําหนดไว นอกจากนี้ หัวหนาทีมตรวจสอบตองสอบทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว
จากการตรวจสอบและขอสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานรางรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายในแตละคน โดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบดวย
3.1 การรวบรวมหลักฐาน
3.2 การรวบรวมกระดาษทําการ
1.3 การสรุปผลการตรวจสอบ
3.1 การรวบรวมหลักฐาน
หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ขอมูล หรือขอเท็จจริง
ตาง ๆ ที่ผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหวางทําการตรวจสอบ
รวมถึง หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับขอสรุปหรือขอตรวจพบในการ
พิสูจนวาสิ่งที่ไดตรวจพบนั้น มีความถูกตองนาเชื่อไดมากนอยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบ
ควรประกอบด ว ยคุ ณ สมบั ติ 4 ประการ คื อ ความเพี ยงพอ (Sufficiency) ความเชื่ อถื อได และจั ดหามาได
(Competency) ความเกี่ยวของ (Relevancy) และความมีประโยชน (Usefulness)
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ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ขอมูลจริงที่รวบรวมไดและ
จํานวนขอมูลมีความเพียงพอที่จะทําใหสามารถยืนยันหรือใหขอสรุปไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล ทําใหทุกคน
สรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน การพิจารณาวาจํานวนเพียงพอหรือไมนั้น ตองพิจารณาวาหลักฐานนั้นเปน
หลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางออม ในกรณีที่เปนหลักฐานทางตรงซึ่งไดแกหลักฐานที่ยืนยันไดชัดเจน
แนนอนทําใหทุกคนหมดความสงสัยได มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถาเปนหลักฐานทางออม ซึ่งไดแก
หลักฐานแวดลอมที่มาเสริมความมั่นใจและความนาจะเปน ดังนั้น หลักฐานทางออมอาจจะตองมีจํานวนมาก
หรือหลายประเภท
ความเชื่อถือไดและจัดหามาไดของหลักฐาน หมายถึง ขอมูลที่ไดมาจากแหลงที่เชื่อถือ
ไดและโดยใชเทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เชน
- ขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากแหลงอิสระหรือแหลงภายนอกนาเชื่อถือมากกวาขอมูล
หลักฐานที่ไดมาจากภายในหนวยรับตรวจ
ขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากระบบควบคุมภายในที่ดี นาเชื่อถือมากกวาขอมูล
หลักฐาน ที่ไดมาจากระบบควบคุมภายในที่มีจุดออน
- การสังเกตการณ การคํานวณ และวิธีการอื่นไดโดยตัวผูตรวจสอบเองนาเชื่อถือ
มากกวาขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากการปฏิบัติงานของผูอื่น
- ตนฉบับของขอมูลหลักฐานนาเชื่อถือมากกวาภาพถายสําเนาหรือราง
- ขอมูลจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูประกอบวิชาชีพ มีความนาเชื่อถือกวา
ความเห็นของบุคคลธรรมดา
ความเกี่ยวของของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวของกับวัตถุประสงค
การตรวจสอบ มีความสัมพันธกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ความมีประโยชนของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่ชวยในการควบคุมและตัดสินใจ
ของผู บ ริ ห าร เพื่ อ ให ส ว นราชการประสบความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนด เช น ความทั น เวลา
(Timeliness) ในการใชประโยชน และความมีสาระ(Materiality) ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ
3.2 การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers Preparation)
กระดาษทําการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผูตรวจสอบภายใน จัดทําขึ้นในระหวาง
การตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการตรวจสอบ ขอบเขต
การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห และผลสรุปของการตรวจสอบเพื่อใช
เปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
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ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การรวบรวมหลักฐานและขอมูล ตลอดจนการรางรายงานผลการปฏิบัติงาน จําเปนตองจัดทํากระดาษทําการ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช ผลที่ไดจากการตรวจสอบ
และหลักเกณฑในการสรุปผลการตรวจสอบ และยังเปนหลักฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ในการ
สอบทาน ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อันเปนการบงชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการอางอิงภายหลัง รวมทั้งการอางอิงในการตรวจสอบครั้งตอไป
และการอางอิงกับบุคคลภายนอก
วัตถุประสงคของกระดาษทําการ
หลั ก เกณฑ ใ นการจั ด ทํ า กระดาษทํ า การยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดให เ ป น รู ป แบบใดแบบหนึ่ ง
โดยเฉพาะ และยังไมมีกฎเกณฑตายตัวหรือมีสูตรสําเร็จวาตองจัดทําในรูปแบบใดและอยางไร ผูตรวจสอบภายใน
ตองใชความรูความชํานาญและดุลยพินิจของตนวาการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดทํากระดาษทําการอยางไร
โดยยึดถือหลักที่วากระดาษทําการนั้นสามารถชวยใหหัวหนาผูตรวจสอบภายในใชทบทวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่ดําเนินการไปแลวไดเปนอยางดี และสามารถบอกไดวางานนั้นไดทําตามแผนการตรวจสอบที่ไดกําหนดไว
หรือไมเพียงใด
ประเภทของกระดาษทําการ ประกอบดวย
1. กระดาษทําการที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเอง เชน กระดาษทําการที่ใชบันทึกแผนการ
ตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทําการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระดาษทําการ
บันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแตละเรื่อง กระดาษทําการสรุปประเด็นขอตรวจพบ กระดาษทําการ
ในการรางรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตน
2. กระดาษทําการที่จัดทําโดยหนวยรับตรวจ เชน สําเนาเอกสาร หรือสําเนารายละเอียด
ประกอบบัญชีหรืออื่น ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เปนตน
3. กระดาษทําการที่ผูตรวจสอบไดรับจากบุคคลภายนอก เชน ใบตอบรับแจงการยืนยันยอด
แบบสอบถาม และหนังสือรองเรียนการทุจริต เปนตน
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในใชสําเนาเอกสารหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทําโดยหนวยรับตรวจหรือ
ไดรับจากบุคคลภายนอกเปนสวนหนึ่งของกระดาษทําการ ผูตรวจสอบภายในจะตองตรวจสอบความถูกตองของ
กระดาษทําการประเภทนี้ เชนเดียวกับกระดาษทําการที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเอง (ตัวอยางกระดาษทําการ
ภาคผนวก 5)
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ลักษณะของกระดาษทําการที่ดีควรประกอบดวยลักษณะ ดังนี้
1. ความถูกตองและสมบูรณ เปนขอมูลที่ไดมาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง รวมทั้ง ไดใช
วิธีการตรวจสอบอื่นจนแนใจวาถูกตองเชื่อถือได พรอมทั้งมีกระดาษทําการตามขั้นตอนตาง ๆ และใชอางอิงได
อยางสมบูรณ
2. ความชัดเจนและเขาใจงาย ตั้งแตการระบุวัตถุประสงค วิธีการตรวจสอบที่ใช และลําดับ
ผลการตรวจสอบที่ได ถอยคําที่ใชควรเลือกใชถอยคําที่เขาใจงาย มีคําอธิบายความอยางกะทัดรัดและไดใจความ
3. ความเรียบรอยและอานงายเปนรูปแบบเดียวกัน กระดาษทําการแตละแผนควรจัดทําใหเปน
ระเบียบเรียบรอย เขียนตามลําดับจากบนลงลาง จากซายไปขวา ดวยลายมือและการลงนามที่อานงาย จัดเรียง
กระดาษทําการแตละแผนใหงายตอการสอบทาน การจัดทํากระดาษทําการควรทําในรูปแบบเดียวกัน
4. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค กระดาษทําการควรใหขอมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค
ของการจั ดทํ าและตรงกั บวั ตถุ ประสงค ข องแผนการตรวจสอบและเป น ประโยชน ใ นการอ า งอิ ง ไม ค วรมี
รายละเอียดเกินความจําเปน สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ และผลสรุปของ
การตรวจสอบ และตองประหยัดเวลาในการจัดทําในระหวางการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแตละสวนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดย
การสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการที่ไดจัดทํา ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาอยางรอบคอบและสรุปเฉพาะ
สิ่งที่เปนสาระสําคัญเทานั้น
ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการอาจทําไดหลายรูปแบบ คือ
1. การสรุปแตละสวนงานที่ตรวจสอบ เปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบเปน
สวน ๆ โดยระบุวัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้ง สิ่งที่ไดรับการแกไขแลวจากผูรับตรวจ
2. การสรุปแบบสถิติ เปนการสรุปโดยใชแบบสถิติในการรายงานผลที่ไดจากการทดสอบ
รายการ การสรุปควรจัดทําเปนขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กลาวคือ ขอมูลสวนยอดจะมีรายละเอียด
ประกอบนอยลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ
3. การสรุปผลการประชุม เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรับผิดชอบในหนวยรับตรวจ
ผูตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นดวย และสิ่งที่ไมเห็นดวย พรอมทั้งขอเสนอแนะ
และระบุวันที่ เวลา ที่มีการประชุม
4. การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เปนการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและขอคิดเห็นของผูต รวจสอบ
ภายในตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ
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5. การสรุปขอบกพรอง
เปนสวนที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลตอง
ตรงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือขอบกพรองตาง ๆ ที่ไดตรวจพบ
การจัดเก็บกระดาษทําการ
โดยปกติกระดาษทําการที่ทําขึ้นในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะจัดเก็บไวในแฟม แยกเปน 2
ประเภท คือ
1. แฟมปจจุบัน (Current File) ใชกับกระดาษทําการที่ทําขึ้นในงวดการตรวจสอบงวดนั้น หรือ
ครั้งนั้นโดยเฉพาะ และจะไมมีสวนสัมพันธที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงวดตอไป เชน กระดาษทําการตรวจนับ
เงินสด ฯลฯ
2. แฟมถาวร (Permanent File) ใชกับกระดาษทําการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงวดอื่น ๆ ที่มี
ความสําคัญที่ตองใชอางอิงประกอบการตรวจสอบงวดตอ ๆ ไป เชน รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนภูมิการ
จัดแบงสวนงาน ฯลฯ
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ
การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเสร็จ หรือ
เป นเรื่องที่ เห็ นวาจําเป นต องรายงานผลระหว างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบจะต องรวบรวม
ขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ที่ไดระหวางการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาขอตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งดานดี
และปญหาขอบกพรองที่คิดวามีคาควรแกการตรวจสอบ และรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ
สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ขอเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได
ระหวางการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ขอตรวจพบที่ควรแกการรายงานให
ผูเกี่ยวของทราบ ควรมีลักษณะดังนี้
1. มีความสําคัญควรคาแกการรายงาน โดยอาจเปนขอตรวจพบทั้งดานดีและดานขอบกพรอง
ขอตรวจพบดานดีควรรายงานเพื่อสงเสริมขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติดีและเปนตัวอยางกับหนวยงานอื่น สวน
ขอตรวจพบดานบกพรอง ปญหาที่รายงานควรเปนปญหาสําคัญ มีผลกระทบตอผลสําเร็จของงานอยางมี
สาระสําคัญ
2. มีหลักฐานชัดเจนและรับฟงได ผลสรุปดังกลาวอาจไดมาจากขอเท็จจริงที่มีหลักฐานถูกตอง
เชื่อถือได และบางสวนอาจไดมาจากการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม โดยการใชดุลยพินิจของผูประกอบวิชาชีพ
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ในการสรุปผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองสรุปขอตรวจพบใหครบองคประกอบ
โดยตองชี้ใหเห็นขอเท็จจริงวาผูตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่เกิดเปนอยางไร (Statement of Condition)
สิ่งที่ตรวจพบตางจากขอกําหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเปนอยางไร (Audit Criteria) สิ่งที่ตรวจพบมีผล
อยางไรบาง (Effect) ทําไมจึงเกิดขึ้นได (Cause) และจะแกไขไดอยางไร องคประกอบของขอตรวจพบ
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก
1. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ไดแก สิ่งที่ผูตรวจสอบประมวลผลขอเท็จจริงจากการ
สังเกตการณ การสอบถามพนักงานผูปฏิบัติ วิเคราะห ทดสอบ และสอบทาน โดยมีขอมูลหลักฐานที่แนชัด
2. เกณฑการตรวจสอบ (Criteria) ไดแก หลักเกณฑที่จะใชในการตรวจสอบ โดยอาจกําหนด
จากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน แผนงานที่กําหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี
3. ผลกระทบ (Effect) ไดแก ขอมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิดจากปญหา
นั้ น โดยควรระบุ ในเชิ ง ปริ ม าณ จํ า นวนความเสี ย หาย จํ านวนวั น ที่ ล า ชา การระบุ ผ ลกระทบที่ชั ด เจนมี
สาระสําคัญ ๆ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหขอตรวจพบไดรับความสนใจจากผูที่เกี่ยวของ
4. สาเหตุ (Cause) ไดแก ขอมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปญหานั้นเกิดจากระบบการควบคุม
ภายในที่ไมดี หรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หนวยงานกําหนด
5. ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอมูลตามความเห็นที่ผูตรวจสอบเสนอขึ้น โดยอาจ
เสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผูตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอเสนอแนะ
นั้นมีคุณคาเปนที่ยอมรับและปฏิบัติได ขอเสนอแนะควรทําในลักษณะสรางสรรค และคํานึงถึงตนทุนและ
ผลประโยชนที่จะไดรับวาคุมคาที่จะปฏิบัติ
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
3.1 การจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ประเด็น
ความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผูบริหารควรทราบ พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุง เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ผูตรวจสอบ จะตองเอาใจใส
เปนพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ
ของรายงานที่ดีตองเปนรายงานที่มีประโยชนตอผูอานรายงานเรื่องที่มีสาระสําคัญ ขอตรวจพบเปนเรื่องที่ตรง
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กับขอเท็จจริง ขอเสนอแนะหรือ ขอแนะนําเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได โดยสรุปลักษณะของรายงานผล
การปฏิบัติงานที่ดี มีองคประกอบดังนี้
ถูกตอง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตอง ขอความทุกประโยค
ตัวเลขทุกตัว เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานที่นาเชื่อถือ และผูตรวจสอบไดประเมินขอมูลเหลานั้น
แลว การอางอิงทุกครั้งตองมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถใหคําอธิบายแลวพิสูจนขอเท็จจริงไดทุก
เรื่อง การรายงานสิ่งใดก็ยอมหมายความวาสิ่งนั้นผูตรวจสอบไดทราบหรือไดยอมรับแลววาเปนสิ่งที่ตรงตาม
ขอเท็จจริง
ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการของ
ผูตรวจสอบ หรือสิ่งที่ตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน โดยไมตองมีการ
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม
กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ขอความ คําพูดที่ฟุมเฟอย
หรือสิ่งที่ไมใชสาระสําคัญและสิ่งที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป
ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาที่เหมาะสม ทันตอการ
แกไขสถานการณ ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ
ผูบ ริ ห ารต อ งนํ า สิ่ งที่ เ สนอในรายงานไปดํ า เนิ น การต อ มิ ใ ช เ ก็ บ รายงานไวเ ป น จดหมายเหตุ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ทางประวัติศาสตร
สรางสรรค (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและ
ความจริงใจของผูตรวจสอบ ผูรายงานควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนที่จะกลาวถึงขอบกพรองตาง ๆ
ที่ตองการใหปรับปรุง ทําใหผูอานคลอยตามคําแนะนํา และขอเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะใหความรวมมือ
ในการแกไขปรับปรุง การวิจารณขอบกพรองโดยไมมีการใหขอเสนอแนะ หรือการวิจารณโดยปราศจากการ
เสนอแนะขอยุติที่ชอบดวยเหตุผลเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา
จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดตั้งแตตนจนจบ
โดยการใชรูปแบบถอยคํา และศิลปะของภาษา ทําใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือ
ขอแนะนําที่ผูตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ใหเห็นปญหา ประโยชนรวมกันและประโยชนตอองคกร
ไมตําหนิโดยไมมีขอแนะนําในเชิงสรางสรรค ใหทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมแกไข
รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับผลของการตรวจสอบ และความตองการของ
ฝายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใชกันโดยทั่วไป มีดังนี้ (ตัวอยางรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคผนวก 6)
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1. การรายงานเปนลายลักษณอักษร (Written Report) เปนวิธีการรายงานที่มีลักษณะเปนทางการ
ใชรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทํารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหาร
2. การรายงานดวยวาจา (Oral Report) แยกเปน
2.1 การรายงานดวยวาจาที่ไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน
เพื่อใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีที่ควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ
เพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากขึ้น
2.2 การรายงานดวยวาจาที่เปนทางการ เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการ
นําเสนอดวยวาจาประกอบ
นอกจากนี้ การรายงานดวยวาจายังใชในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหนา หรือผล
การตรวจสอบโครงการพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือ
ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค เชน ผูรับตรวจ
ไมใหความรวมมือหรือไมใหเอกสารบางอยางเพื่อการตรวจสอบ
รายงานแบบเปนทางการและรายงานที่เปนลายลักษณอกั ษรโดยทั่วไปประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
1. บทคัดยอ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนาของรายงานที่จะ
นําเสนอผูบริหาร เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความครอบคลุม
เนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีตอองคกร และขอเสนอแนะ
ในการแกไขปรับปรุง โดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ แตเปนขอมูลที่เพียงพอใหผูบริหารเขาใจและสั่งการได
2. บทนํา (Introduction) คือสวนแรกของรายงานที่บอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายในได
ตรวจสอบเรื่องอะไรในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทีก่ าํ หนดไว หรือเปนการตรวจสอบ
กรณีพิเศษ
3. วัตถุประสงค (Purpose) แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพื่อใหผูอานรายงาน
ติดตามประเด็นไดสะดวก และคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเมื่ออานรายงานจบ
4. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ไดทําการตรวจสอบมีมากนอย
เพียงใด มีขอจํากัดอะไรบางที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได หรือตองชะลอการตรวจสอบไวกอน
พรอมเหตุผลประกอบ
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5. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ขอเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข วิธีการดําเนินการแกไข รวมทั้งความเห็นของผูรับ
การตรวจ
6. ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอ
ผูบริหารหรือหัว หนาหน วยรับตรวจ เพื่อสั่งการแกไข ปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมีลัก ษณะสรางสรรค
และสามารถนําไปปฏิบัติได
7. ความเห็น (Opinion) หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น
8. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการสรุปผล
ดังนั้น รายงานควรเสนออยางกะทัดรัด ขอมูลใดที่จําเปนตองอางถึง แตเปนขอมูลยาว หรือมีรายละเอียดมาก
ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย เอกสารประกอบไมควรมีมากจนเกินไปจนทําใหรายงาน
ไมนาสนใจ
3.2 การติดตามผล (Follow Up)
การติดตามผลเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือไดวา
เปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบวาผูรับ
การตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม และขอบกพรอง
ที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง เมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ผูบริหารระดับสูงแลว ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารฯ ไดสั่งการหรือไมประการใด และหาก
สั่ ง การแล ว หน ว ยรั บตรวจดํ าเนิ น การตามข อเสนอแนะของผู ต รวจสอบภายในที่ ผู บ ริ หารสั่ ง การหรื อ ไม
เพื่อใหแนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไร และรายงานผล
การติดตามตอผูบริหารตอไป ทั้งนี้ ผูบริหารที่ไดรับทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอเสนอแนะ แสดงวา
ผูบริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต
แนวทางการติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ
1. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการ
ติดตามผล พรอมทั้งจัดงบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในเพื่อใหการติดตามผลทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ควรกําหนดตารางเวลาที่ใชในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปกอนไวใน
แผนการตรวจสอบในปปจจุบัน การกําหนดตารางเวลาที่จะใชในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหนาหนวยงาน
ที่รับการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการติดตามผล
3. ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหติดตามผล ตองไมมีสวนเกี่ยวของในการรายงานผล
การปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อใหมีมุมมองใหม ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแกไขวาเหมาะสมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงหรือไม
4. ผูต รวจสอบภายในควรติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออน และขอบกพรอง
จากหนวยงานเปนระยะ ๆ หากมีปญหาผูตรวจสอบภายในควรเขาไปพิจารณาใหคําแนะนําเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตอไปได
5. ผูตรวจสอบภายในควรเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจในการแนะนํา
วิธีการแกไขปญหา จุดออน และขอบกพรองตาง ๆ และกําหนดมาตรการปองกันความผิดพลาดและขอบกพรอง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดําเนินงานของฝายบริหารหรือ
ผูที่เกี่ยวของตอการสั่งการหรือตอการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการ
แกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน

32
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผนตรวจสอบ

การสํารวจขอมูลเบือ้ งตน

การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจําป

กระดาษ
ทําการ

การวางแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

กอนเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ระหวางการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบ
การปฏิบัติเมือ่ เสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกระดาษทําการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและ
ติดตามผล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- การจัดทํารายงาน
- รูปแบบรายงาน
การติดตามผล
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บทที่ 3
เทคนิคการตรวจสอบ
(Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผูตรวจสอบ
ควรนํามาใชในการรวบรวมขอมูลหลักฐานตาง ๆ เพื่อใหไดหลักฐานที่ดีและเสียคาใชจายนอยที่สุด เปน
ที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบที่กําหนด ดังนั้น
ผูตรวจสอบจะตองมีความรู ความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตาง ๆ และเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบให
เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแตละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแตละเทคนิคมีความยากงาย
ตางกัน และใหไดมาซึ่งหลักฐานความเชื่อถือไมเทากันเมื่อใชกับบุคคลหรือสถานการณตางกัน นอกจากนี้
แตละเทคนิคการตรวจสอบก็มีขอจํากัดในการนําไปใช ทําใหในบางครั้งผูตรวจสอบอาจใชเทคนิคการ
ตรวจสอบหลายอยางมาประกอบกัน เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผูตรวจสอบจะเสนอความเห็น
และขอเสนอแนะไวในรายงานผลการปฏิบัติงาน เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้
1. การสุมตัวอยาง
เปนการเลือกขอมูลแตเพียงบางสวน ซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลทั้งหมดเพื่อ
นํามาตรวจสอบ การสุมตัวอยางตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงวาขอมูล
ทั้งหมดมีโอกาสไดรับการเลือกเทา ๆ กัน ผลที่ไดรับจึงจะแสดงสภาพที่เปนจริงหรือใกลเคียงความจริงมาก
ที่สุด ซึ่งในปจจุบันนิยมใชกันอยู 4 วิธี คือ
1.1 วิธี Random Sampling
เปนการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลทั้งหมด
โดยใหแตละหนวยของขอมูลมีโอกาสที่จะไดรับเลือกเทาเทียมกันและเปนไปอยางยุติธรรม เชน การจับสลาก
เปนตน
1.2 วิธี Systematic Sampling เปนการเลือกตัวอยางโดยการกําหนดระยะหรือชวงตอน
ของตัวอยางที่จะเลือกดวยวิธีแบงไวเทา ๆ กัน เชน เลือกตัวอยางใบสําคัญ 1 ฉบับ จากใบสําคัญทุก ๆ
15 ฉบับ เปนตน ความหางของระยะหรือชวงตอนขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลและจํานวนตัวอยางที่ตองการ
และมีการ
ขอมูลที่นํามาเลือกตัวอยางดวยวิธีนี้ตองมีคุณสมบัติเหมือนกัน
จัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวน ผูตรวจสอบตองระวังในการกําหนดระยะของตัวอยาง
วาตองไมเปนผลใหขอมูลทั้งหมดถูกเลือกหรือมิไดรับการเลือกเลยดวย
1.3 วิธีการแบงขอมูลออกเปนกลุม
1.3.1 Stratified Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีลักษณะแตกตางกัน
โดยมีวิธีดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ
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1) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยการรวบรวมขอมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว
ในกลุมเดียวกัน
2) สุมเลือกตัวอยางจากแตละกลุมเหลานั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการสุมตัวอยาง
อาจแตกตางกันไปในแตละกลุม เพื่อใหไดตัวอยางที่ดี มีความถูกตองและเชื่อถือได
วิธีนี้เหมาะสําหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ที่มีปริมาณมาก และสถานที่
เก็บมีหลายแหง ซึ่งทําใหขอมูลมีโอกาสไดรับการสุมตรวจสอบเทาเทียมกัน
1.3.2 Cluster Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน
โดยมีวิธีดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ
1) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยกําหนดจํานวนเทากัน ซึ่งถือตําแหนงที่ตั้ง
หรือการเก็บรวบรวมรายการเปนเกณฑ สําหรับการกําหนดจํานวนกลุมและจํานวนรายการในแตละกลุม
ขึ้นอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลที่มีอยูทั้งหมด
2) สุมเลือกกลุมตาง ๆ ที่แบงไวมาเปนตัวอยาง กลาวคือ เลือกทั้งกลุม
มาเปนตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยางนี้ ซึ่งจะเปนจํานวนมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของ
ขอมูล
1.4 วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลที่ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของผู ตรวจสอบว า จะพิ จารณาเลื อกสุ มตั ว อย างใดบ าง โดยตั ว อย างที่ สุ มเลื อกนั้ น ควรเป น สิ่ ง ของที่ มี
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนยายหรือหยิบฉวยได และอาจกอใหเกิดการทุจริตไดดวย
2. การตรวจนับ
เป นการพิ สู จ น จํ า นวนและสภาพของสิ่ งที่ ตรวจนั บว ามี อยู ครบถ วนตามที่ บั นทึ ก ไว
หรือไม
สภาพของสิ่งของนั้นเปนอยางไร อยูในสภาพชํารุดเสียหายหรือไม มีการเก็บรักษาอยางไร โดยปกติ
การตรวจนับนี้จะใชการตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะ เปนตน
ขอจํากัด
1. สินทรัพยที่ตรวจนับจะตองมีรูปราง
หรือมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของ
สินทรัพยนั้น เชน เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใชเงิน เปนตน
2. การตรวจนับมิใชเปนเครื่องพิสูจนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยเสมอไป
3. การยืนยันยอด
เปนการขอใหบุคคลที่ไมใชผูรับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานตาง ๆ ใหการยืนยัน
เปนลายลักษณอักษรมายังผูตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอยางถูกตองจะถือเปนหลักฐานที่
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เชื่อถือไดมากที่สุด เนื่องจากบุคคลดังกลาวไมจําเปนตองปดบังขอเท็จจริง เทคนิคนี้สวนใหญใชกับการยืนยัน
ยอดเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพยซึ่งอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น
ขอจํากัด อาจไมไดรับความรวมมือตอบยืนยันมาใหผูตรวจสอบทราบ หรือมีขอขัดของ
อื่น ๆ ที่ทําใหคําตอบที่ไดรับมีจํานวนนอยเกินสมควร เชน หนังสือยืนยันยอดไมถึงมือผูรับ เปนตน
ซึ่งทําใหการตรวจสอบเรื่องนั้นไมไดรับหลักฐานอยางเพียงพอ
4. การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ
เปนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งเอกสารเหลานี้พิสูจนความ
ถูกตองของรายการที่ลงไวในสมุดบัญชีได วิธีการตรวจนี้เรียกวา “Vouching” ทั้งนี้ ผูตรวจสอบควร
ตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวังวา
- เปนเอกสารจริง ไมใชเอกสารปลอมหรือผานการแกไข
- มีการบันทึกรายการโดยถูกตอง ครบถวน
- มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ
ขอจํากัด
1. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแกไขหรือจัดทําใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ระบบ
การควบคุมภายในไมรัดกุมหรือขาดการแบงแยกหนาที่อยางเหมาะสม
2. การตรวจเอกสารบางครั้ง อาจไมแสดงถึงสภาพที่มีอยูจริง เชน การตรวจสอบ
ทะเบียนรถยนตที่ไมสามารถพิสูจนวามีตัวรถยนตอยูจริง เปนตน
5. การคํานวณ
เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลข ซึ่งถือเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดมาก ผูตรวจสอบ
ควรทําการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อใหแนใจวายอดที่แสดงเปนยอดที่ถูกตอง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมี
กระดาษบวกเลขดวยเครื่องคิดไว ผูตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผูรูจักใชเครื่องบวกเลขอาจ
ใชเทคนิคพลิกแพลง ทําใหยอดรวมที่แสดงไวในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเปนจริง
ขอจํากัด พิสูจนไดเพียงความถูกตองของผลลัพธ แตไมไดพิสูจนแหลงที่มาของตัวเลขที่
นํามาคํานวณ
6. การตรวจสอบการผานรายการ
เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการผานรายการจากสมุดบันทึกรายการ
ขั้นตนไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกวา “Posting” ซึ่งเปนวิธีการตรวจที่สําคัญมาก
อีกวิธีหนึ่ง

ขอจํากัด เชนเดียวกับการคํานวณ คือ เปนการพิสูจนความถูกตองของการคัดลอกขอมูล
จากสมุดบันทึกรายการขั้นตนไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย แตไมไดพิสูจนความสมบูรณของรายการ
แตอยางใด เชน ไมไดพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เปนตน
7. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน
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พันธกับบัญชีคุม
กลุมงานมาตรฐานด
หรือไม
ขอจํากัด
พิสูจนไดเพียงความถูกตองของยอดคงเหลือในบัญชียอยหรือทะเบียนกับ
เชน เทคนิคการ
บัญชีคุม แตควรใชรวมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีวิธีอื่น ๆ ดวย
ตรวจสอบการผานรายการ เทคนิคการคํานวณ เปนตน
8. การตรวจหารายการผิดปกติ
เปนการตรวจรายการในสมุดบัญชีตาง ๆ หรือแหลงขอมูลอื่น ๆ วามีรายการผิดปกติ
หรือไม ซึ่งอาจทําใหพบขอผิดพลาดที่สําคัญได ทั้งนี้ ตองอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณ
ของผูตรวจสอบเปนสําคัญ
ขอจํากัด รายการผิดปกติมิใชหลักฐาน แตเปนเครื่องชี้ใหทราบถึงความจําเปนที่
จะตองหาหลักฐานดวยเทคนิคอื่นประกอบ
9. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล
เปนการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน เนื่องจากขอมูลของรายการหนึ่ง ๆ
อาจมีความสัมพันธกับรายการอื่น ๆ ได รายการที่เกี่ยวของสัมพันธกันปรากฏอยูอยางถูกตองยอมแสดง
ความถูกตองของบัญชีไดระดับหนึ่ง ฉะนั้น ผูตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธกันควบคู
กันไป
10. การวิเคราะหเปรียบเทียบ
เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตาง ๆ วา
เปน
ไปตามที่คาดหมาย หรือเปนไปตามควรหรือไม อันจะชวยใหเห็นวาตองใชวิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
หรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได
การวิเคราะหเปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้
1. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับงวดปกอน
2. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับประมาณการ
หากผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบพบวามีความแตกตางที่เปนสาระสําคัญตอการ

ตรวจสอบ ผูตรวจสอบจะตองสอบถามเหตุผลจากหนวยรับตรวจ และใชเทคนิคการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม

11. การสอบถาม
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เปนการสอบถามผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอเท็จจริงกลุตมางานมาตรฐานด
ง ๆ การสอบถามอาจทํ
าได
านการตรวจสอบภายใน
ทั้งเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา
การสอบถามเปนลายลักษณอักษร อาจใชแบบสอบถาม และกําหนดคําถามเพื่อใหได
คําตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” หรืออาจเปนคําถามที่กระตุนใหผูตอบใชความคิดของตนเองก็ไดขึ้นอยูวา
ผูตรวจสอบตองการคําตอบในลักษณะใด ทั้งนี้ คําถามที่ใชควรมีลักษณะตอเนื่องกัน
การสอบถามดวยวาจา ตองอาศัยศิลปะอยางมากในการที่จะสอบถามใหไดขอเท็จจริง
โดยไมทําใหผูรับตรวจอารมณเสีย หรือมีปฏิกิริยาตอตาน หรือปดบังขอเท็จจริงบางประการ และถา
ผูตรวจสอบสามารถเขาใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผูรับตรวจมีตอตน และสามารถเปลี่ยนแปลงทาทีของ
ผูรับตรวจที่มีตอตนใหเปนไปในทางที่ดีไดก็ยอมทําใหไดทราบขอมูลหรือขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่ตองการ
ไดอยางถูกตอง
ขอจํากัด คําตอบที่ไดเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเทานั้น จะตองมีการ
พิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อใหไดขอเท็จจริงจนเปนที่พอใจ
12. สังเกตการณ
เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งที่ตองการทราบอยางระมัดระวัง
โดยใชความรู
ความสามารถที่มีอยู รวมถึงการใชวิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ไดเห็น แลวบันทึกเหตุการณตาง ๆ ไว
ดังนั้น ผูตรวจสอบที่มีประสบการณที่กวางขวางยอมไดประโยชนจากการสังเกตการณ
ไดอยางมากและลึกซึ้งกวาผูที่ประสบการณนอย ผลที่ไดจากการสังเกตการณเปนเพียงขอมูลที่ผูตรวจสอบ
ไดประสบมาจากการปฏิบัติงานจริงในชวงระยะเวลาที่ทําการสังเกตการณเทานั้น ถาจะใหความเห็นเกี่ยวกับ
การตรวจสอบนั้นเปนสวนรวม ผูตรวจสอบจะตองหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพื่อใหหนวยรับตรวจยอมรับ
ขอสังเกตและยินยอมที่จะแกไขตามขอสังเกตของผูตรวจสอบ
13. การตรวจทาน (Verification)
เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยํา ความสมเหตุสมผล หรือความ
นาเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู เชน ขอเท็จจริงปรากฏวา
ไดจายเงินใหเจาหนี้แลว 500,000 บาท หลักฐานที่จะนํามาตรวจทาน คือ ตนขั้วเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่

ชื่อเจาหนี้ รายการที่จาย จํานวนเงิน และการลงนามของผูถืออํานาจสั่งจาย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ไดรับ
จากเจาหนี้ ซึ่งควรมีรายละเอียดเชนเดียวกับตนขั้วเช็ค เปนตน

14. การสืบสวน
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ควรจะเปน ดังนั้น ผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน แตในบางกรณี
ผูตรวจสอบไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนตาง ๆ ไดทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือใหความเห็น
เพิ่มเติมลงไปในสวนที่ขาดหายไป
15. การประเมินผล
เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับผลการปฏิบัติงานจริงวา
เกิด
ผลตางหรือไม ถาเกิดผลตางผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอ หรือวา
เนื่องจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุที่แทจริงแลว ผูตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากสาเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไม หากมิใช ควรเสนอขอคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง
แกไขตอไป
ผูตรวจสอบตองใชวิจารณญาณตัดสินวาขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบและผานการประเมินผล
มาแลวนั้นเพียงพอหรือไม ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพื่อใหสามารถนํามาวิเคราะห
ประเมิ น ผลได ทั้ ง นี้ ผู ต รวจสอบต อ งประเมิ น ถึ ง ค า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเพิ่ ม หรื อ ลดปริ ม าณ
การทดสอบรายการดังกลาวเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับกับคาใชจายที่ประหยัดได

บทสรุป
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แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามที่ไดนําเสนอนี้ มีเปาหมายสําคัญเพื่อให ผูตรวจสอบ
ภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน มีความเขาใจในหลักการตรวจสอบ
และแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความมั่นใจอยางมี
คุณภาพ ผลงานที่ไดเปนที่ยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวของ ชวยเพิ่มมูลคา (Value Added) แกองคกร ผูบริหาร
ใชเปนขอมูลในการบริหารงานกอใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ผลของการดําเนินงานขององคกร
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งในแตละ
ขั้นตอนผูตรวจสอบภายในจําเปนตองเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม อันจะทําใหการตรวจสอบ
เปนไปตามวัตถุประสงค และแผนการตรวจสอบที่กําหนด รวมทั้งไดหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ขอสรุปหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอตรวจพบ (Audit Findings) ของตน การเริ่มตนกระบวนการตรวจสอบ
ตั้งแตขั้นตอนของการวางแผน ซึ่งนับวามีความสําคัญอยางมาก โดยผูตรวจสอบภายในตองใชขอมูลจาก
เทคนิคการประเมินความเสี่ยง เปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ซึ่งจะชวยให
การจัดสรรทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สวนใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองมีความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบ
แบบตาง ๆ เปนอยางดีและอยางมีเทคนิค ไดแก เทคนิคสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เชน การสุมตัวอยาง
การสอบถาม การสังเกตการณ การตรวจนับของจริง การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ และการคํานวณ
เปนตน สวนเทคนิคสําคัญที่ใชในการสรุปผลการตรวจสอบ เชน การวิเคราะหเปรียบเทียบ การรายงานผล
การปฏิบัติงานมีทั้งการรายงานโดยวาจาและเปนลายลักษณอักษร เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการเขียนรายงาน
เปนตน สําหรับขั้นตอนของการติดตามผลควรไดมีการรับฟงความคิดเห็น การรวมกันแกไขปญหาอยาง
เปนทีม เพื่อใหการแกไขปญหาตรงประเด็นและปฏิบัติได
ปจจัยความสําเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน สวนใหญวัดจากความยอมรับ
ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน แตความสําเร็ จจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยเทคนิคการตรวจสอบ
ประกอบกับทักษะของผูตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสารใหเกิดความเขาใจ

และการยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจขององคกร การรวบรวมหลักฐานขอมูล ขอเท็จจริงอื่น ๆ
ที่ผูตรวจสอบภายในตองปรับใชใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณอันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกร
อยางแทจริง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
คําชี้แจง
ในสวนของภาคผนวก ประกอบดวยตัวอยาง 1-6 ตามรายละเอียดดานลางนี้โดยมีจุดประสงค
ใหเห็นภาพในทางปฏิบัติในแตละเรื่อง และจะทําใหเกิดความเขาใจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในแตละตัวอยางเพื่อให
สามารถบันทึกรายละเอียดในสวนตาง ๆ จึงไมไดใชขอมูลชุดเดียวตอเนื่องกัน
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5

ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7

ตัวอยางการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง
ตัวอยางแผนการตรวจสอบระยะยาว
ตัวอยางแผนการตรวจสอบประจําป
ตัวอยางแผนการปฏิบัติงาน
ตัวอยางกระดาษทําการ
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
- กระดาษทําการแบบสอบถามการควบคุมภายใน
- กระดาษทําการสรุปขอตรวจพบ
ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เอกสารเกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก 1
การประเมินความเสี่ยง
ตารางสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยง

ที่

ปจจัยและเกณฑ
ความเสีย่ ง
กิจกรรม

กระบวนการ
และวิธีการ
ปฏิบัติงาน

แผน-ผล
การ
ปฏิบัติงาน

การจัดการ
ฐานขอมูล
สนับสนุน
การดําเนินงาน

การกระจาย
ที่ตั้งและ
กระบวนการ

ผลการประเมิน
ระบบการ
ควบคุม
ภายใน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สํานัก 1 กิจกรรม 1
สํานัก 1 กิจกรรม 2
สํานัก 1 กิจกรรม 3
สํานัก 2 กิจกรรม 1
สํานัก 2 กิจกรรม 2
สํานัก 2 กิจกรรม 3
สํานัก 2 กิจกรรม 4
สํานัก 3 กิจกรรม 1
สํานัก 3 กิจกรรม 2
สํานัก 3 กิจกรรม 3

2.25
2.25
1.5
1.5
2.25
2.25
2
2
2
1.5

3
2.5
1
2.5
1.5
1.5
1.5
2.5
1
2

3
3
1
1
2
2
2
1
3
3

2
2
3
1
2
1
1
1
3
3

1
1
1.5
2
2.5
1
3
3
2
1.5

การ
ตรวจสอบ
ของ
ผูตรวจสอบ
ภายใน
1
2.5
1.5
2
1.5
2.5
1
1
2.5
1.5

48
49
50
51
52
53
54

ศูนย กิจกรรม 1
ศูนย กิจกรรม 2
ศูนย กิจกรรม 3
สํานักงาน กิจกรรม 1
สํานักงาน กิจกรรม 2
สํานักงาน กิจกรรม 3
สํานักงาน กิจกรรม 4

2.25
1.75
2
1.5
1.75
2
2

2.5
1
2
2
2
1.5
2

2
2
3
1
2
1
3

3
1
1
2
3
1
1

2
2
2
3
2
2
3

2
1.5
2
1.5
2
2
2.5

คะแนน
ความเสี่ยง
(เฉลีย่ )
2.04
2.2
1.58
1.66
1.95
1.7
1.75
1.75
2.25
1.91

2.29
1.54
2
1.83
2.12
1.58
2.25

การจัดลําดับความเสี่ยง
ลําดับ
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

คะแนน
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

ลําดับ
20. สํานักที่ 4 กิจกรรม 5
21. กองที่ 5 กิจกรรม 4
22. กลุม 2 กิจกรรม 5
23. กลุม 2 กิจกรรม 3
24. กลุม 2 กิจกรรม 1
25. กองที่ 5 กิจกรรม 1
26. กลุมที่ 2 กิจกรรม 4
27. กองที่ 2 กิจกรรม 3
28. สํานักที่ 4 กิจกรรม 3
29. กองที่ 5 กิจกรรม 2
30. กลุม 2 กิจกรรม 2
31. สํานักที่ 4 กิจกรรม 1
32. สํานักที่ 4 กิจกรรม 4
33. กลุม 2 กิจกรรม 4
34. กองที่ 5 กิจกรรม 3
35. กองที่ 2 กิจกรรม 2
36. สํานักที่ 4 กิจกรรม 2
37. กองที่ 2 กิจกรรม 1

คะแนน
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

หมายเหตุ
นําผลการจัดลําดับความเสี่ยงไปใชในการวางแผนการตรวจสอบ

ลําดับ
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

คะแนน
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

ภาคผนวก 2
หนวยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว *
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของสวนราชการ
2. เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อใหทราบวาขอมูลดานการเงินการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และทันกาล
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอบเขตการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น 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
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบมีจํานวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบดวย
- หัวหนาผูตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 คน
- เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว.
จํานวน 1 คน
- เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ว.
จํานวน 2 คน
งบประมาณ
รายการ
งบดําเนินการ
- คาใชจายเดินทาง
- คาอบรม/สัมมนา
รวม

ปงบประมาณ
2547

ปงบประมาณ
2548

39,800
6,000
45,800

79,600
6,000
85,600

ลงชื่อ………………………….ผูเสนอแผนการตรวจสอบ
(นายเที่ยงธรรม ปญญาดี)
หัวหนาผูตรวจสอบภายใน
ลงชื่อ………………………….ผูอนุมัติ
(นายพรชัย บริบูรณ)
อธิบดีกรม ก

ปงบประมาณ
2549
79,600
6,000
85,600

ขอบเขตการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจ
สํานัก 1

ระดับ

กิจกรรม

ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ตรวจ

ความเสี่ยง

2547

2548

2549

1

กิจกรรม 1

2

-

-

30

กิจกรรม 2

2

-

-

50

ปงบประมาณ/จํานวนคนวัน

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

-

-

กิจกรรม 1

3

30

-

-

กิจกรรม 2

3

30

-

-

กิจกรรม 3

3

30

-

-

กิจกรรม 4

3

50

-

50

กิจกรรม 1

2

-

30

-

กิจกรรม 2

2

-

30

-

กิจกรรม 3

2

-

30

-

กิจกรรม 4

3

-

50

-

กิจกรรม 1

3

30

-

30

กิจกรรม 2

3

50

50

50

กิจกรรม 3

3

50

50

50

กิจกรรม 1

3

30

-

30

กิจกรรม 2

3

30

-

30

กิจกรรม 3

3

50

50

50

กิจกรรม 1

2

-

30

-

กิจกรรม 2

2

-

30

-

กิจกรรม 3

2

-

30

-

กิจกรรม 4

3

-

50

-

กอง 1

กอง 2

กอง 3

กอง 4

กอง 5

3

2

3

3

2

หนวยรับตรวจ
กลุมงาน 1

กลุมงาน 2

กลุมงาน 3

ศูนย
สํานักงาน

ระดับ

กิจกรรม

ระดับ

ความเสี่ยง

ที่ตรวจ

ความเสี่ยง

2547

2548

2549

3

กิจกรรม 1

3

30

-

-

กิจกรรม 2

3

30

-

-

กิจกรรม 3

3

30

30

-

กิจกรรม 4

3

50

50

50

กิจกรรม 1

3

30

-

-

กิจกรรม 2

2

-

30

-

กิจกรรม 3

3

30

-

-

กิจกรรม 4

2

-

30

-

กิจกรรม 5

3

50

-

-

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

กิจกรรม 1

2

-

-

30

กิจกรรม 3

2

-

-

50

กิจกรรม 2

2

-

-

30

กิจกรรม 4

2

-

-

50

2

3

1
1

ปงบประมาณ/จํานวนคนวัน

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

-

930

940

940

รวมจํานวนคนวัน

ภาคผนวก 3
หนวยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจําป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
วัตถุประสงค
1. เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี และดาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ
และเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทาง
การปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งใหมีการบริหารจัดการที่ดี
5. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
ขอบเขตการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจและกิจกรรมที่จะตรวจสอบ มีดังนี้
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
นายเที่ยงธรรม

ปญญาดี

นางสามัคคี
น.ส. คํานึงนิจ
น.ส. รุงอรุณ

จิตตั้งมั่น
ตั้งเจริญ
พากเพียร

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 8
(หัวหนาผูตรวจสอบภายใน)
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว.
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ว.
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ว.

งบประมาณ
งบประมาณที่จะใชในการตรวจสอบประกอบดวยรายการของงบดําเนินการดังนี้
1. คาใชจายเดินทาง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 วางแผนตรวจสอบสํานักงานเขต 2 เปนเวลา 30 วัน มีเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบจํานวน 2 คน ดังนั้น จึงตองใชงบประมาณ และประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
1.1 คาเบี้ยเลี้ยง
180 บาท/คน/วัน * 2 คน * 30 วัน
= 10,800 บาท
= 24,000 บาท
1.2 คาที่พัก
800 บาท/หอง/วัน * 1 หอง * 30 วัน
1.3 คาพาหนะ
(คาน้ํามันและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
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
ลงชื่อ………………………….ผูเสนอแผนการตรวจสอบ
(นายเที่ยงธรรม ปญญาดี)
หัวหนาผูตรวจสอบภายใน
ลงชื่อ………………………….ผูอนุมัติ
(นายพรชัย บริบูรณ)
อธิบดีกรม ก

ภาคผนวก 4
หนวยตรวจสอบภายใน
แผนการปฏิบัติงาน *
หนวยรับตรวจ

กองพัสดุ

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

งานจัดซื้อครุภัณฑ

ประเด็นการตรวจสอบ
1. การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ
2. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑตามแผนการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
1. เพื่อใหทราบวาการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหทราบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปอยางเหมาะสมและมีผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนฯ
3. เพื่อใหทราบวาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑที่กําหนดไวสามารถควบคุมความเสี่ยง ที่
อาจจะเกิดขึ้น และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อครุภัณฑ ไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
4. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการจัดซื้อครุภัณฑไมเปนไปตามแผนฯ
5. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑใหมี
ประสิทธิภาพ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบแผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑป 2546 และแผนการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ
ครุภัณฑป 2547
2. ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑของป 2546 ที่ไมเปนไปตามแผนฯ ทุกรายการ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑ
ฯลฯ
จํานวนวันในการตรวจสอบ 15 วันทําการ

วิธีการตรวจสอบ
1. สอบทานแผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ
สอบถามและสังเกตการณการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ
ครุภัณฑ พรอมทั้งจัดทํา Flowchart เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อครุภัณฑ และหารือกับหนวยรับตรวจ
2. สอบทานและทําความเขาใจกับหนวยรับตรวจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑที่หนวย
รับตรวจกําหนด
3. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑวาจัดทํา
เหมาะสมและเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
หรือไม ในเรื่องตางๆ ดังนี้
- ขั้นตอนการจัดทําแผนฯ
- ขั้นตอนการจัดซื้อ ระยะเวลาจัดซื้อ และความ เหมาะสม
ของปริมาณจัดซื้อ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาการจายชําระใหเจาหนี้
ฯลฯ
4. ตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑเปนไป
ตามแผนฯ ที่กําหนดหรือไม ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามแผนฯ ใหหาขอเท็จจริงวาเกิดจากสาเหตุใด
และมีผลกระทบอยางไรบาง โดยสัมภาษณเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและสังเกตการณการปฏิบัติงาน
5. สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑที่จัดทําเปน
Flowchart ตามขอ 3 วาเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของหรือไม
6. สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนฯ วาเกิดจากขั้นตอนใดของ
กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑที่กําหนดไว และควรปรับปรุง
แกไขอยางไรบาง โดยเปรียบเทียบ สอบถาม สัมภาษณและ
สังเกตการณการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ
7. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อ ครุภัณฑ
วารัดกุม เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดหรือไม และควรมีการเพิ่มหรือลดการควบคุมหรือไม
และในเรื่องใด

ชื่อผูตรวจสอบ
น.ส.รุงอรุณ พากเพียร

นางสามัคคี จิตตั้งมั่น

น.ส.รุงอรุณ พากเพียร

”

”

นางสามัคคี จิตตั้งมั่น

นางสามัคคี จิตตั้งมั่น

นางสามัคคี จิตตั้งมั่น

รหัสกระดาษทําการ

วิธีการตรวจสอบ
8. สังเกตการณการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อครุภัณฑวาไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ที่กําหนดหรือไม อยางไร หากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนด ใหหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร
มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานใดและมีแนวทางแกไข
อยางไร
9. สรุปปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแกไข
ตางๆ ที่ไดจากการตรวจสอบทั้งหมด
10. ขยายผลการตรวจสอบ เพื่อใหไดหลักฐานเพิ่มเติมตามที่
ตองการ
11. ประชุมกับหนวยรับตรวจ
12. สรุปและรางรายงานผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการตรวจสอบ
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ชื่อผูตรวจสอบ
น.ส.รุงอรุณ พากเพียร

รหัสกระดาษทําการ

นางสามัคคี จิตตั้งมั่น
น.ส.รุงอรุณ พากเพียร
”
”
”
”

”
”

ผูจัดทํา………………………………………..
วันที่…………………………………………..
ผูสอบทาน……………………………………
วันที่…………………………………………..
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สวนราชการ ……………………………………..
หนวยตรวจสอบภายใน ………………………….

รหัสกระดาษทําการ …………

กระดาษทําการการเก็บรักษาเงิน
หนวยรับตรวจ …………………………………………
ผูจัดทํา ………………………………………………..
ผูรับตรวจ ………………………………………………
ว / ด / ป ที่จัดทํา ………………………………………
ณ วันที่ …………………………………………………
ผูสอบทาน …………………………………………….
ว / ด / ป ที่สอบทาน ………………………………….
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………….
แหลงที่มา
………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. ที่เก็บเงิน (ตูนิรภัย กําปน หรือหีบเหล็ก)
( ) ไมมี
( ) มี ดังนี้
ชนิด …………………………………………………..
ขนาด …………………………………………………..
กุญแจ …………………………………………………..
2. สถานที่เก็บรักษาเงิน
………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. เวรยามรักษาสถานที่เก็บรักษาเงิน
( ) ไมมี
( ) มี ดังนี้
ชื่อ ………………………………………………….. ตําแหนง ……………………………………………………….
ชื่อ ………………………………………………….. ตําแหนง ……………………………..…………………………
4. กรรมการเก็บรักษาเงิน
ชื่อ ………………………………………………….. ตําแหนง ……………………………………………………….
ชื่อ ………………………………………………….. ตําแหนง ……………………………………………..…………
ชื่อ ………………………………………………….. ตําแหนง ……………………………………………………….
เครื่องหมายตรวจสอบ
สรุปผลการตรวจสอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………
ความเห็นและขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

กระดาษทําการ

คําถาม

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
หนวยงาน …………………..
ดาน ทรัพยสิน
มี/
ไมมี/
ใช ไมใช

1. มีการแจงนโยบายการบริหารทรัพยสินให
หนวยงานทราบ
2. มีการแจงแผนการจัดหาทรัพยสินประจําปให
แตละหนวยงานทราบ
3. มีการสํารวจความตองการใชทรัพยสินลวงหนา
กอนดําเนินการจัดซื้อทุกครั้ง
4. มีการแบงแยกหนาที่รับผิดชอบดําเนินการจัดหา
ทรัพยสินชัดเจนและเหมาะสม
5. มีการจัดหาทรัพยสินที่มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
6. มีคูมือวิธีการใชและดูแลทรัพยสินแตละประเภท
ใหแกเจาหนาที่
7. มีการอบรมเจาหนาที่ใหทราบวิธีการใชงานของ
ทรัพยสินที่มีเทคโนโลยีที่ซบั ซอน
8. มีการมอบหมายเจาหนาที่ผูใชในการควบคุม
ดูแลและเก็บรักษาทรัพยสินเมือ่ เสร็จสิ้นการ
ใชงาน
9. มีการเก็บรักษาทรัพยสินในสถานที่เหมาะสม
และปลอดภัย
10. มีการบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสินเปนปจจุบัน

คําอธิบาย

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

รหัสกระดาษทําการ …………

กระดาษทําการสรุปขอตรวจพบ
หนวยรับตรวจ …………………………………………
ผูจัดทํา …………………………………………………..
ผูรับตรวจ ………………………………………………
ว / ด / ป ที่จัดทํา ………………………………….………
ณ วันที่ …………………………………………………
ผูสอบทาน …………………………………………….…
ว / ด / ป ที่สอบทาน ……………………………………..
กิจกรรมที่ตรวจสอบ

………………………………………………………………………………………….

ประเด็นการตรวจสอบ

………………………………………………………………………………………….

หลักเกณฑ (Criteria)

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

สิ่งที่เปนอยู (Condition)

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

ผลกระทบ (Effect)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

สาเหตุ (Cause)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ (Recommendation)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

แนวทางแผนการแกไข
การติดตามผล :- ระยะเวลาที่จะติดตามผล ……………………………………………………………………………………………………
- ผลการติดตาม
…………………………………………………………………………………………
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รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน ………………. พ.ศ. ………………….
หนวยรับตรวจ

กองพัสดุ

เรื่องที่ตรวจ

งานจัดซื้อครุภัณฑ

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อใหทราบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปอยางเหมาะสมและมีผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนฯ
2. เพื่อใหทราบวาการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
3. เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในดานการจัดครุภัณฑวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบแผน – ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑป 2546 และแผนการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ
ครุภัณฑป 2547
2. ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑของปงบประมาณ 2546 ไมเปนไปตามแผนทุกรายการ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑ
ฯลฯ
ระยะเวลาที่เขาตรวจสอบ

เขาตรวจสอบระหวางวันที่ 6-27 ตุลาคม 2546

วิธีการตรวจสอบ
1. สอบทานแผน – ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ
2. สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑ
สํารวจระบบการควบคุมภายใน สังเกตการณการปฏิบัติงาน

โดยการสอบถาม และใชแบบสอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ (สิ่งที่ตรวจสอบ)
1. ……………………………………………………………………………………………………….….
2. ……………………………………………………………………………………………………….….
3. …………………………………………………………………………………………………………..
ฯลฯ

ขอเสนอแนะ
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
ฯลฯ
สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน
1. ………………………………………………………………………………………..…………………….
2. ………………………………………………………………………………………………..…………….
ฯลฯ
คณะผูตรวจสอบภายใน
1. นายเที่ยงธรรม ปญญาดี
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 8
2. นางสามัคคี
จิตตั้งมั่น
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว.
3. น.ส.คํานึงนิจ ตั้งเจริญ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ว.
4. น.ส.รุงอรุณ พากเพียร
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ว.

ลงชื่อ ………………………………………
(นายเที่ยงธรรม ปญญาดี)
หัวหนาผูตรวจสอบภายใน
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เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในนี้ เปนขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน
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 ภัทรมนตรี
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

