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บทที่ ๑ 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การ ด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งาน
ตรวจสอบ ภายในประสบความส าเร็จ คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการ
บริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน มีความรู้ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจาก หลักการสากล และตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการ 
เพ่ือให้สามารถเลือกใช้เทคนิค แนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร  

๑. ความหมายของการตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม

และเป็น อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และช่วย
ให้ หน่วยงานของรัฐ บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ (ที่มา:กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง, ๒๕๖๑)  

๒. ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน  
๒.๑.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส 

(Transparency) ในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน 

 ๒.๒.ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นพ้ืนฐานของหลัก  ความ
โปร่งใสและความสามารถตรวจสอบได้ (Auditability) 

 ๒.๓.ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness of Performance)ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินและวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญท่ีจะช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม 
ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนเป็น  สื่อกลาง
ระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในเชิงนโยบาย  

๒.๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากร ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
องค์กร 

 ๒.๕. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน
องค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  
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๓. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  
๓.๑.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใน

การท า หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน จะอยู่ในรูปของรายงานผลที่ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  

๓.๒.ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  
๓.๒.๑. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศด้านการบัญชีการเงิน 

และการ ด าเนินงาน  
๓.๒.๒. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และวิธี

ปฏิบัติงานที่ องค์กรก าหนดไว้และควรแสดงผลกระทบส าคัญที่เกิดขึ้น  
๓.๒.๓. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่

จริงของ ทรัพย์สินเหล่านั้นได้  
๓.๒.๔. การประเมินการใช้ทรัพยากร ว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๕. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผล

ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
๓.๒.๖. การสอบทานและประเมินผลตามความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการ

ควบคุม ภายในขององค์กร  

๔. ประเภทของการตรวจสอบภายใน ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธี ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่า งานตรวจสอบภายใน
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ใน องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารงาน 
ระบบการควบคุมภายใน ความ ถูกต้องเชื่อได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้
ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการ
จัดการ และการบริหารงานของ ผู้บริหารในองค์กร จากนั้น จึงรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ จัดท ารายงานเสนอ
ฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ แก้ไขปรับปรุงต่อไป วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบในแต่ละ
ระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรม จะมีส่วนในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการ
ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

 ๔.๑.การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)  

๔.๒.การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)  

๔.๓.การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)  

๔.๔.การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit)  
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๔.๕.การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit)  

๔.๖.การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

 ๕. ค าจ ากัดความ (Definition)  

๕.๑.การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดย ครอบคลุมถึง
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของ  ระบบงานต่างๆ ว่ามี
เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน ตลอดจน เอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถ
สอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของ ทรัพย์สินต่างๆ ได้  

๕.๒.การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) คือการตรวจสอบที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของ กิจกรรม 
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วย  

๕.๒.๑. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใดๆ ก็
ตามเพ่ือให้ผลงานส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยการใช้ทรัพยากรนั้น เช่น 
แรงงาน งบประมาณ วัตถุดิบ ระยะเวลา ฯลฯ ให้น้อยที่สุด และเกิดความสูญเสียน้อย  ที่สุด หรือกล่าว
โดยทั่วไปว่า ยิ่งมีการใช้ทรัพยากรน้อยเท่าไร โดยยิ่งได้ผลตามที่ต้องการก็จะ  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงเป็น
ความสามารถในการลดต้นทุน หรือการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย ของผลผลิต ที่ได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนดไว้ในแผน หรือในทางกลับกัน หมายถึง ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยของต้นทุนที่น ามาใช้
ในการด าเนินงาน สูงกว่าที่ ก าหนดไว้ในแผน  

๕.๒.๒. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีได ้ก าหนดไว้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการได้ส าเร็จ  

๕.๒.๓. ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย  

๕.๓.การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับ  
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่าง  เหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ ก ากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และ ความโปร่งใส  

 



 

-4- 

๕.๔.การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) คือ การตรวจสอบที่มุ่งเน้น 
เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรว่าเป็นไปตาม  นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร 
การตรวจสอบประเภทนี้อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการตรวจสอบทาง
การเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้ 

 ๕.๕.การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology Audit) คือ การตรวจสอบเพ่ือ 
ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้ความถูกต้อง  สมบูรณ์ความ
เป็นปัจจุบัน ความทันเวลา และความสะดวกในการเข้าถึง รวมทั้งระบบรักษาความ  ปลอดภัยของระบบ เป็น
การพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้ง
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้
เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น า ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการ ด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในระบบงาน สารสนเทศนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมา
ด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็น งานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ความช านาญไม่
เพียงพอและต้องใช้เวลานาน พอสมควรที่จะเรียนรู้ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด ของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และความปลอดภัย ของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  

๕.๖.การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย 
บริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอัน ควรสงสัย
ว่าจะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ  ด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน  

๖. ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะ
งานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่  ควรมีอ านาจสั่งการหรือมีอ านาจ
บริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระใน กิจกรรมที่  ตนตรวจสอบ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ๒ ส่วน ได้แก่  

๖.๑.สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจาก
ฝ่าย บริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพและคุณค่าของบริการ ที่ผู้ตรวจ สอบ
ภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพ่ือที่จะสามารถ ปฏิบัติงานได้ใน
ขอบเขตที่กว้าง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาสั่ง การให้บังเกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ การก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อ ผู้บริหารสูงสุดจะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
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มีอิสระในการตรวจสอบ และท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ  

๖.๒.ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ใน
กิจกรรมที ่ต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการ 
เสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือ หน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น  

๗. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพล เรือน (ส านักงาน ก.พ.) ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติ
ส่วนตัวที่จ าเป็น และเหมาะสม ดังนี้  

๗.๑. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การบัญชี 
เศรษฐศาสตร์กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจากภายใน ภายนอก
องค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๗.๒. มีความรู้ความช านาญในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบ
ต่างๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 

 ๗.๓. มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงาน การ
จัดท า และการบริหารงบประมาณ  

๗.๔. มีความสามารถในการสื่อสาร การท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ การวิเคราะห์ประเมินผล และ
การ เขียนรายงาน  

๗.๕. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และเพ่ือนร่วมงาน  

๗.๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีวางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง กล้าแสดง
ความเห็น ในสิ่งที่ได้วิเคราะห์และประเมินจากผลการตรวจสอบ  

๗.๗. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  

๗.๘. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เที่ยง
ธรรม  

๗.๙. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และ
มอง ปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร  
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๘. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
มาตรฐานสากลที่ก าหนดโดยสถาบันวิชาชีพ เรียกว่า สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 
Auditors : IIA) ท าหน้าที่ก ากับดูแลการ ตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐฟลอริด้า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาชิกจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้กระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้าน การตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ มาตรฐานด้าน คุณสมบัติและ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 ๘.๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) ประกอบด้วย  

๘.๑.๑. การก าหนดถึงวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น 
ทางการ ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง  ปฏิบัติงานที่ส าคัญของ
หน่วยตรวจสอบภายใน  

๘.๑.๒. การก าหนดถึงความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมี  
ความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม  

๘.๑.๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้  
ประกอบวิชาชีพ  

๘.๑.๔. การสร้างหลักประกันคุณภาพ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

๘.๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) ประกอบด้วย  

๘.๒.๑. การบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรบริหารงาน
ตรวจสอบ ภายใน ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิม ให้กับ
องค์กร  

๘.๒.๒. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
องค์กรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยการ  ควบคุมและการ
ก ากับดูแล  

๘.๒.๓. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้านการให้หลักประกันและการให้ค าปรึกษา โดยควร ค านึงถึง  

๑) วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการด าเนินงานตรวจสอบภายในอันจะท าให้การ ปฏิบัติงานบรรลุผล  

๒) ความเสี่ยงส าคัญที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ และความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้๓) ความ
เพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและระบบการควบคุมเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ ๔) โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ ระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น ๑๐๐๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์อ านาจ  
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หน้าที่และความรับผิดชอบ ๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและ ความเที่ยงธรรม ๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญ และ ความ
ระมัดระวัง รอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ๑๓๐๐ การประกันและการ ปรับปรุงคุณภาพงาน ๑๐๑๐ การ
แสดงการยอมรับ ภารกิจงานตรวจสอบ ภายใน ตามที่ปรากฏ ในกฎบัตรการ ตรวจสอบภายใน ๑๑๑๐ ความ
เป็นอิสระภายใน  หน่วยงาน ๑๑๒๐ ความเที่ยงธรรมของ ผู้ตรวจสอบภายใน ๑๑๓๐ ข้อจ ากัดของความเป็น 
อิสระ หรือความเท่ียง ธรรม ๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ ๑๒๒๐ ความระมดระวังรอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๑๒๓๐ การพัฒนาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง ๑๓๑๐ การประเมินการ ประกัน และ ปรับปรุง คุณภาพงาน ๑๓๒๐ 
การรายงานผลการ ประเมินการประกัน และ ปรับปรุงคุณภาพ 

๘.๒.๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ประเมินและบันทึกข้อมูล 
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิด  ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพซึ่ง จะเป็นการช่วยพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ด้วย 

 ๘.๒.๕. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล 
โดยรายงานดังกล่าวประกอบด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยความ ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม 
รัดกุม สร้างสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการ ปฏิบัติงาน ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมได้รับ
ทราบ 

 ๘.๒.๖. การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรก าหนดระบบการติดตามผลว่าได้มี
การ น าข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ ๘.๒.๗. การยอมรับสภาพความเสี่ยง : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรน าเรื่องความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้
รับการแก้ไข หารือกับผู้บริหาร  

๙. จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้
ตรวจสอบภายในควร ยึดถือและด ารง ไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้  

๙.๑.ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ  

๙.๒.การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทราบ  

๙.๓.ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ในอันที่จะท าให้มี 
ผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน 

 ๙.๔.ความสามารถในหน้าที่ในเรื่องของความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ท าปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ 
ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพทั้งนี้ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบที่ส าคัญประกอบด้วย  

1. การวางแผนตรวจสอบ 

 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

3. การจัดท ารายงานและติดตามผล  

1. การวางแผนตรวจสอบ การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะ
ตรวจสอบเรื่องใดด้วย วัตถุประสงค์อะไรที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหนและใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ บุคลากรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมการวางแผนที่ดีช่วยให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลางบประมาณและอัตราก าลังที่ก าหนด ประเภทของการ
วางแผนตรวจสอบ  

1. การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น โดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับ
ตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน การสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือให้งาน
ตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตาม ก าหนดเวลา  

2. แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบ
ตามข้อ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้โดยผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องวาง แผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะนั้นแผนการปฏิบัติงานจึงหมายถึง
แผนปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบ ภายในซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบได้จัดท าขึ้นล่วงหน้าว่าจะ
ตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับ ตรวจใดด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบใด จึงจะ
ท าให้การปฏิบัติงาน ตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบสอบทาน
และรวบรวมหลักฐาน เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย
แผนงานระเบียบ ปฏิบัติขององค์กรรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 เรื่อง 
ได้แก่ 
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2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ หลังจากจัดท าแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องจัดท าตาราง การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และ
ท าความตกลงกับ หน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้
ในการตรวจสอบ  

2.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิด
งานตรวจสอบระหว่าง ทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้องหัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม
อธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควร ด าเนินการดังนี้  

2.2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบหัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบ  
ภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ความช านาญ รวมทั้งควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความช านาญและ 
ประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนและไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย 

 2.2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิค  การ
ตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอนดังนี้  

(1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็น ลายลักษณ์อักษร
และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 

 (2) การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงานเพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ว่ามี ประสิทธิภาพ
เพียงใด 

 (3) การท าการตรวจสอบสอบทานทดสอบรายการเอกสารและสินทรัพย์ทั้งนี้รวมถึง  การสอบ
ทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  

(4) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 

(5) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น ตัวเลข 

           2.2.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมทีมอย่างละเอียด สม่ าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบและ
ขอบเขต การตรวจสอบที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้  

           2.2.4 การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าแผนการปฏิบัติงาน
ที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้ามาใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไข
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการ
ปฏิบัติงานไว้ในกระดาษท าการ ซึ่งหัวหน้า ทีมตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 
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          2.2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพ่ือให้ สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไปโดยพิจารณาความสมเหตุสมผล
และความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขต การตรวจสอบทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในทุกครั้ง  

           2.2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ การประชุมปิดงานตรวจสอบจะกระท าเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
เมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้ จัดท าสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบหรือเมื่อจัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ ประชุมเรื่องต่าง ๆ ที่น าเข้ามาเป็นวาระการประชุมดังนี้ 

 (1) สรุปการตรวจสอบ  

(2) ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย  

(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 

 (4) แจ้งก าหนดการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน  

(5) ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ 

 2.3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับ
ตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบควร สอบทานใหแ้น่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์และ
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ ก าหนดไว้นอกจากนี้หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษท าการ
เอกสารหลักฐานที่รวบรวมไว้ จากการตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบสอบทานร่างรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความส าเร็จของงาน
ตามวัตถุประสงค์ท่ี ก าหนดไว้การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบประกอบด้วย  

2.3.1 การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสารข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง ต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่าง
ท า การตรวจสอบรวมถึงหลักฐานที่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือ 
ข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใดคุณสมบัติของ  
หลักฐานการตรวจสอบควรประกอบด้วยคุณสมบัติ 4 ประการคือความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือ 
ได้และจัดหามาได้(Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness)  

2.3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ (Working Papers Preparation) กระดาษท าการ (Working 
Papers) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นใน ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการ
ท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจพบ ขอบเขตเป็นแนวทางในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษท าการอาจท าได้หลายรูปแบบคือ 1. การสรุปแต่ละส่วนงานที่
ตรวจสอบเป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ เป็นส่วน ๆ โดยระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
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ขอบเขตการตรวจสอบสิ่งที่ตรวจพบสรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ่งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ 

2. การสรุปแบบสถิติเป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้จาก การทดสอบรายการการ
สรุปควรจัดท าเป็นขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยมกล่าวคือข้อมูลส่วนยอดจะมี รายละเอียดประกอบน้อย
ลดหลั่นกันลงไปตามล าดับ  

3. การสรุปผลการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในหน่วย  รับตรวจผู้
ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นด้วย และสิ่งที่ไม่เห็นด้วยพร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะและระบุ
วันที่เวลาที่มีการประชุม  

4. การสรุปตามแนวการตรวจสอบเป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของ  ผู้ตรวจสอบภายใน
ตามข้ันตอนของแนวการตรวจสอบ 5. การสรุปข้อบกพร่องเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการรายงานการ
สรุปผลต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ  

3. การจัดท ารายงานและติดตามผล  

3.1 การจัดท ารายงาน การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึง
วัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอนสรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
ประเด็นความเสี่ยง ที่ส าคัญและการควบคุมรวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบพร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข ปรับปรุง เพ่ือเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป การเสนอรายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพ ของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มี
ประโยชน์ต่อ ผู้อ่านรายงาน เรื่องที่มีสาระส าคัญข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะหรือ
ข้อแนะน าเป็น ประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้  

3.2 การติดตามผล (Follow Up) การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งถือได้ว่าเป็น ขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบเพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผล
ของงานตรวจสอบว่า ผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหรือไม่และ ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอ
รายงานผล การปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้วผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการ
หรือไม่ ประการใดและหากสั่งการแล้วหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่
ผู้บริหาร สั่งการหรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมหรือมีปัญหาและ
อุปสรรค อย่างไรและรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไข
ตาม ข้อเสนอแนะแสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต  แนวทางการ
ติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
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1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการ ติดตามผล
พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลท าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

2. ควรก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อนไว้ ในแผนการ
ตรวจสอบในปีปัจจุบันการก าหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผลควรหารือกับหัวหน้า หน่วยงานที่รับการ
ตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการติดตามผล  

3. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล  การ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ เพ่ือให้มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสมสอดคล้อง  กับ
ข้อเท็จจริงหรือไม ่ 

4. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่อง  จาก
หน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้ค าแนะน า เพ่ือให้สามารถ 
ด าเนินการต่อไปได ้ 

5. ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจ  ในการแนะน า
วิธีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่าง ๆ และก าหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาด และ
ข้อบกพร่องที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

6. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผลและเวลาในการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหรืออาจประเมินจากแผนงานหรือ  วิธีการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 

เทคนิคการตรวจสอบ 

 เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบควร น ามาใช้
ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเป็นที่ยอมรับ  ของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่ก าหนด ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้ เหมาะสม กับ
เรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่าย  ต่างกัน และให้
ได้มาซึ่งหลักฐานความเชื่อถือไม่เท่ากันเมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้ แต่ละเทคนิค การ
ตรวจสอบก็มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ ท าให้ในบางครั้งผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการ ตรวจสอบหลายอย่างมา
ประกอบกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและ ข้อเสนอแนะไว้ใน รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้  

1. การสุ่ม (sampling) เป็นการสุ่มเลือกรายการที่จะตรวจสอบข้อมูลบางส่วน เช่น การสุ่มเลือกฎีกา 
แต่ละประเภท มาตรวจสอบ ประเภทละ 3-5 ฎีกา โดยไม่ต้องตรวจสอบทุกฎีกา ท าให้การตรวจสอบรวดเร็ว
ขึ้น  

2. การตรวจดู (Inspection) เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เพ่ือให้
ทราบ สภาพของ ทรัพย์สิน ปริมาณและมูลค่า การเก็บรักษา เช่น ตรวจนับพัสดุ  

3. การยืนยันยอด (Confirmation) เป็นการขอให้บุคคลภายนอก ซึ่งทราบเกี่ยวกับหลักฐานต่าง ๆ 
ให้การยืนยันเป็นลายลักษณ์ อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรง เป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด ถ้าปฏิบัติ
ถูกต้อง และสามารถสอบทาน การยืนยันยอดได้ ใช้ในการพิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วน เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงิน
ฝากธนาคาร เงินรับฝาก เป็นต้น  

4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Examination of original Documents) เป็นการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่บันทึกรายการครบถ้วนมีการอนุมัติถูกต้องไว้ในสมุดบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่าง ๆ 
ใบส าคัญจ่าย เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารกับรายงานทางการเงิน และบัญชี  

5. การค านวณ (Recomputation) เป็นการค านวณตัวเลขในบัญชีซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก 
เช่น บวกเลขในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนรายรับ ทะเบียนรายจ่าย จ านวนยอดคงเหลือในบัญชี
แยกประเภท เป็นต้น เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขในบัญชี  

6. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของ
การผ่านรายการทางบัญชี เพ่ือพิสูจน์ ความถูกต้องครบถ้วน 
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7. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน (Observation) เป็นการสังเกตด้วยตา เพ่ือช่วยให้ทราบถึงข้อเท็จจริง
ที่เป็นอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณสิ่งที่ได้ เห็นและบันทึกไว้ เช่น สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
สังเกตการณ์รับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี ความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามระบบที่ก าหนดไว้  

8. การตรวจหารายการผิดปกติ (Scanning) เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ เพ่ือตรวจดู
รายการที่ผิดปกติ ซึ่งอาจท าให้พบ ข้อผิดพลาดที่ส าคัญได้  

9. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical Tests) เป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างมีเหตุผลของ ข้อมูลทางการเงินและบัญชี  

10. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Aggregation) เป็นการตรวจสอบรายการที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เนื่องจากข้อมูลของรายการหนึ่ง อาจมี ความสัมพันธ์กับรายการอ่ืน ๆ เพ่ือความถูกต้อง
ของรายการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  

11. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อยสัมพันธ์กับบัญชี
คุมหรือไม่ เช่น ตรวจสอบยอดเงิน ของบัญชีย่อยเงินรายได้ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่จากทะเบียนคุมเงินรายรับ 
กับยอดบัญชีเงินรายได้ในบัญชี แยกประเภททั่วไป  

๑2. การสอบถาม อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่าใช่
หรือไม่ใช่ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่าง มากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อจากัดคา
ตอบเป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต้อง ใช้เทคนิคอ่ืนประกอบ  

๑๓. การตรวจทาน (Verification) เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย าความ
สมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได้ โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่  

๑๔. การสืบสวน เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่หรือควรจะ
เป็น ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็น  
เพ่ิมเติมลงไปในส่วนที่ขาดได้  

๑๕. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กับผลงานที่ปฏิบัติจริง
ว่าเกิดผลต่าง หรือไม่ หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอ่ืน เมื่อทราบสาเหตุต้องวิเคราะห์ว่า
เป็นเหตุ สุดวิสัยหรือไม่เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข 
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บทที่ 4 

การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มีภารกิจงานที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ บริการด้าน
การศึกษา และพัฒนาในต าบลหนองอิเฒ่า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งส่วนรชการ ดังนี้ 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

การตรวจสอบภายใน มีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินการภายในส่วน
ราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า โดยมีอ านาจหน้าที่ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน บัญชีและพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน 

1.การวางแผนการตรวจสอบ 
2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3.การจัดท ารายงานและติดตามผล 
1.การวางแผนการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้

ตรวจสอบภายในด าเนินการ ดังนี้ 
 - ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเรียนรู้และท าความเข้าใจ 
 - ประเมินการควบคุมภายใน 

   - ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงสรุปในภาพรวมของ
ส่วนราชการ การจัดล าดับความเสี่ยงโดยการเรียงคแนนจากมากไปหาน้อย 

 - วางแผนการตรวจสอบ โดยการน าความเสี่ยงมาพิจารณาจัดช่วงความเสี่ยง 
ก าหนดการเข้าตรวจในปีปัจจุบัน โดยจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต
ผู้รับผิดชอบ เมื่อแผนการตรวจสอบประจ าปีได้รับอนุมัติ ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมในการเข้า
ตรวจสอบ โดยตรวจสอบภายในแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบประจ าปีให้แต่ละส านัก/กองทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 - ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ 
 - มีการวางแผนที่เหมาะสม 
 - ก าหนดผู้รับผดชอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
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   - สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่ตรวจสอบ พร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่
ใช้อ้างอิง โดยลงลายมือชื่อผู้ท าการตรวจสอบแผนการการปฏิบัติของแต่ละหน่วยรับตรวจ 

2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1. ท าหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ แจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขต และก าหนดวันวลาที่
ใช้ตรวจ 
   2.2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีโดยเลือก
วิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ 

 2.3. ประชุมปิดการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหาร 
3.การจัดท ารายงานและติดตามผล 

   หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐานการ
ตรวจสอบที่ได้จากการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระดาษท าการข้อสรุปมาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการสรุป
และเตรียมประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
  1.การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณ๊ที่ต้องท ารายงานเร่งด่วนให้ทันเหตุการณ์ให้
รายงานด้วยวาจาต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้รับทราบก่อนพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบทันทีที่
ตรวจพบเพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้นหรือการรายงานเป็นวาจาพร้อมเสนอรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร และกรณีปกติรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร 

2.การติดตามผลขั้นตอนการติดตามผล 
 - เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้วต้อง

ติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด 
   - ติดตามผลที่หน่วยรับตรวจจะรายงานการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติงาน 
   - ติดตามผลโดยก าหนดในแผนการตรวจสอบปีถัดไป ซึ่งจะตรวจทานความพร้อมกับ
การตรวจสอบในปีถัดไป 
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บทสรุป 

 คู่มือการตรวจสอบภายในนี้มีเป้าหมายส าคัญหมายส าคัญเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจ หลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช่วยเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
ผู้บริหารใช้ข้อมูลใน การบริหารงาน เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการบริหารบ้านเมืองที่ดีผลของการด าเนินงานของ 
องค์กรบรรลุความ วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจ
สอบภายใน สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้
การตรวจสอบ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่ก าหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียง
พอที่จะ สนับสนุน ข้อตรวจพบ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ขั้นตอนการวาง แผนการตรวจสอบ ช่วยให้การวางแผนคลอบ คลุมหน่วยรับตรวจและก าหนดแผนปฏิบัติงาน
การสอบการใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคการน าเสนอ การเขียน 
รายงาน การรายงานผล การปฏิบัติงานทั้งการ รายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เทคนิคการน าเสนอ 
การเขียนรายงาน การร่วมงาน เป็นทีมในการ ตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะ
เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ผู้บริหารประกอบการ ตัดสินใจเพ่ือท าการแก้ไข ปรับปรุง 
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