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บทนาํ 

 การตรวจสอบภายในคือกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ความปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม     
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตําผักตบให้ดีขึ้น อีกทั้ง
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลและ          
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจึงจัดทําขึ้นเพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย 
ความสําคัญ ลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
สามารถนําหลักการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งเสริม
ให้ระบบการตรวจตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลผักตบเข้มแข็ง เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ 
 

งานตรวจสอบภายใน 
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บทที ่๑ 
หลักการและแนวคดิ 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ  
การดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้งานตรวจสอบภายในประสบ
ผลสําเร็จคือผู้บริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความสําเร็จแก่องค์กร ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ตรวจสอบภายในหรือ       
ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจภาพรวมของการตรวจสอบภายใจ มีความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบ และ
ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ความปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ  
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลและการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

 การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่และดําเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

 ประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้โดยทั่วกันมี ๖ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจ
ได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียง
พอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 
 ๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงาน   
ตามแผนงาน และโครงการขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่กําหนด         
การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย 



 

 

๒ 

  ๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดวางระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากรสําหรับแต่ละกิจกรรมเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทําให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
  ๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดการระบบและวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทํา
ให้ผลที่เกิดจากการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
  ๒.๓ ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ํากว่าที่กําหนดไว้ โดยได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย 
 ๓. การตรวจสอบการบรหิาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)  
ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 ๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ            
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี             
ที่เก่ียวข้องที่กําหนดจากภายนอกและภายในองค์กร 
 การตรวจสอบประเภทนี้อาจจะทําการตรวจสอบเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางเงิน 
หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได้ 
 ๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์         
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูล  
ในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบทางการเงิน               
การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจําเป็นต้องมีความรู้           
ในระบบงานสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาดําเนินการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ความชํานาญไม่เพียงพอ และต้องใช้
เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุด
ของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของ
ระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก        
ฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน 

 



 

 

๓ 

ความรบัผิดชอบและอาํนาจหนา้ทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน 

 งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบั ติหน้าที่งานตรวจสอบ         
จึงไม่ควรมีอํานาจสั่งการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบและต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรม  
ที่ตนตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ    
ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ 
 ๑. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายในและความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจาก    
ฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ยิ่งส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพและคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้     
ในขอบเขตที่กว้าง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จําได้รับการพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้  
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 การกําหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระ       
ใน การตรวจสอบและทําให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ   
การปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กรในกิจกรรมที่
ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน
และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ขององค์กรหรือ
หน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

มาตรฐานการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 

 มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐถูกกําหนดให้มีความสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
(International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing) ซึ่งทําให้การปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในประกอบด้วย ๒ ส่วน คือมาตรฐานด้านคุณสมบัติและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
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๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ (กฎบัตร) 
 ๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายในตามที่ปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
กฎบัตร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องเป็น
ลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบก่อนคณะกรรมตรวจสอบภายใน (คตส.) เห็นชอบและ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในทราบทั่วกัน 
๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
 ๑๑๑๐ ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน มีการรายงานตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรม
ตรวจสอบภายใน (คตส.) รวมถึงรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เห็นชอบกฎบัตร อนุมัติ
แผนการตรวจสอบ เป็นต้น 
  ๑๑๑๑ การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมตรวจสอบภายใน (คตส.) 
  ๑๑๑๒ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากงานตรวจสอบ 
 ๑๑๒๐ ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน มีทัศนคติที่ไม่ลําเอียงและให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ๑๑๓๐ ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม การถูกจํากัดในขอบเขตการปฏิบัติงาน    
การเข้าถึงข้อมูลบุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจํากัดของทรัพยากร 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ดํารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเสนอความเห็น ดังนี้ 

ปราศจากการแทรกแซง   ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระ 
มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ 
เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ ด้านการตรวจสอบและด้านอ่ืนที่จําเป็น 
 ๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น การขยายขอบเขตงาน ความซับซ้อน
ของงาน ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม รวมถึง
โอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒๓๐ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
 ๑๓๑๐ การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
  ๑๓๑๑ การประเมินผลจากภายใน ให้หน่วยตรวจสอบภายในประเมินตนเองทุกปี 
  ๑๓๑๒ การประเมินผลจากภายนอก 
 ๑๓๒๐ การรายงานผลการประเมิน การประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
  ๑๓๒๑ การระบุข้อความเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบ 
  ๑๓๒๒ การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจ 
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 ๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

 
๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
 ๒๐๑๐ วางแผนการตรวจสอบ 
 ๒๐๒๐ การเสนอแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 ๒๐๓๐ บริหารทรัพยากร 
 ๒๐๔๐ นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
 ๒๐๕๐ ประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
 ๒๐๖๐ รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.) 
 ๒๐๗๐ การใช้บริการตรวจสอบภายนอกและความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายในช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานด้วยการให้ความเชื่อม่ันและการให้คําปรึกษา 

    ๒๑๑๐ การกํากับดูแล 
 การให้ความเชื่อม่ัน ๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง 
    ๒๑๓๐ การควบคุม 
 การให้คําปรึกษา  คําแนะนํา คําปรึกษา 

 การกํากับดูแล คือ การประเมินและให้คําแนะนําที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล 
 การบริหารความเสี่ยง คือ การประเมินความมีประสิทธิผล และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 การควบคุม คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม เพ่ือให้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่สามารถตอบสนอมความเสี่ยงภายใต้การกํากับดูแล การดําเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ๒๒๑๐ กําหนดวัตถุประสงค์ ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ คํานึงถึง 
ข้อผิดพลาดข้อบกพร่อง การไม่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และความเสี่ยงอื่น ๆ 
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 ๒๒๒๐ กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  กําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอที่จะช่วยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ครอบคลุมถึงระบบการทํางานต่าง ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงานบุคคล และทรัพย์สินต่าง ๆ 
 ๒๒๓๐ การจัดสรรทรัพยากร เหมาะสมหรือเพียงพอที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
ลักษณะและความซับซ้อนของงาน รวมถึงข้อจํากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ๒๒๔๐ แนวทางการปฏิบัติงาน พัฒนาและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนด
วิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผลและบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ และได้รับความเห็นชอบก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน 
๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน 
 ๒๓๑๐ การระบุข้อมูล 

มีความเพียงพอ    มีความน่าเชื่อถือ 
มีความเก่ียวข้อง    เป็นประโยชน์ 

 ๒๓๒๐ วิเคราะห์และประเมินผล วิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและ 
ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 
 ๒๓๓๐ การจัดเก็บข้อมูล มีความเพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน    
ผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 
 ๒๓๔๐ การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์   
ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น 
๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ 
 ๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแก้ไข 
 ๒๔๒๐ คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบต้องถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์ และทันกาล หากรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมีข้อผิดพลาดหรือละเลย      
ในประเด็นหลักที่สําคัญ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องรีบแก้ไขและจัดส่งรายงานที่แก้ไขแล้วให้บุคคล            
ที่เก่ียวข้องทันท ี
 ๒๔๓๐ การระบุข้อความการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายใน การระบุข้อความหากจะระบุว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในได้ก็ต่อเมื่อผลการประเมิน การประกัน ระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
 กรณีที่ ไม่ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน           
ต้องเปิดเผยในรายงานผลการตรวจสอบถึงหลักการหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมไปถึง
เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในนั้นได้ 
 ๒๔๔๐ การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงาน 
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ผลการตรวจสอบให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 
 ๒๔๕๐ การให้ความเห็นในภาพรวม พิจารณาถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง        
โดยการแสดงความเห็นต้องมีข้อมูลเพียงพอ เชื่อถือได้ มีความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 
๒๕๐๐ การติดตามผล 
 กําหนดระบบการติดตาม  ติดตามผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลการติดตาม 
๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  ข้อยุติ 

จรยิธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) 
  ๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและ     
มีความรับผิดชอบ 
  ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทําใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือ       
ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความ
เสียหายต่อราชการ 
  ๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 
 ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
  ๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะนําไปสู่     
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใด ๆ ที่จะทําให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้          
ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
  ๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทําให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยง
ธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
  ๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมดที่ตรวจ
พบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะทําให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไป
จากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
 ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
  ๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
  ๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ
จะไม่กระทําการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 
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๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
  ๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
  ๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ 
  ๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

คุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพและความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนซึ่งจําเป็นต่อ       
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จําเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 
 ๑. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น  การบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. มีความรู้ ความชํานาญในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในและเทคนิคการตรวจสอบ       
ที่จําเป็นในการตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงาน การจัดทํา
และการบริหารงบประมาณ 
 ๔. มีความสามารถในการสื่อสาร การทําความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์ การประเมินผล     
การเขียนรายงาน 
 ๕. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
 ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์หลักการที่ถูกต้อง           
กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไดว้ิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ 
 ๗. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
 ๘. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม 
 ๙. มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมองปัญหา
ด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร 
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บทที ่๒ 
กระบวนการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเป็นต้องดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่สําคัญ ประกอบด้วย 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล 

๑. การวางแผนตรวจสอบ 

 การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์
อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ บุคลากร 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังที่กําหนด 
 การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วยสาระสําคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ ประเภทของการวางแผนการตรวจสอบ 
ขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบ และการเสนอแผนการตรวจสอบ 
 ๑.๑ ประเภทของการวางแผนการตรวจสอบ 
 ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบ่งการวางแผนตรวจสอบออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
  แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น 
โดยทําไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จําตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบ        
จะแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ แผนตรวจสอบระยะยาวและแผนตรวจสอบประจําปี 
   ก. แผนตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป 
โดยทั่วไปมีระยะเวลา ๓ - ๕ ปี และต้องกําหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 
และประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
   - หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
   - เรื่องท่ีจําตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน โครงการ ที่จะตรวจสอบ 
   - ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
   - จํานวนคน/วันที่จําการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนผู้ตรวจสอบและจํานวนวันที่ใช้
ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 
   ข. แผนการตรวจสอบประจําปี เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา ๑ ปี 
และต้องจัดทําให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว้ โดยดึงหน่วยงานและเรื่องที่จะ
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ตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาวมาจัดทําเป็นแผนการตรวจสอบประจําปี 
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
   - วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
   - ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   - ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
   - งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ๑.๑.๒ การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  เมื่อจัดทําแผนการตรวจสอบ Audit Plan เสร็จแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบภายในดําเนินการ
ตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะนั้น แผนการปฏิบัติงานจึงหมายถึงแผนปฏิบัติงาน
ที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต
การตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึ งจะทําให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๑.๒ ขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 
  ผู้ตรวจสอบภายในควรสํารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อนดําเนินการตรวจสอบในแต่ละปี    
โดยศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิ การจัดแบ่งส่วนงาน นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติของ
องค์กร และทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน หรืออาจใช้วิธีการ
ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่เคยมีการตรวจสอบมาก่อนแล้ว      
ผู้ตรวจสอบภายใจควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษทําการและรายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งก่อนประกอบด้วย 
  ๑.๒.๒ การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้จัดให้      
มีขึ้นตามระเบียบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ 
   - สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   - กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   - สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   - การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
  ๑.๒.๓ การประเมินความเสี่ยง 
  ภารกิจหลักโดยทั่วไปมักจะแบ่งตามหน่วยงานและกิจกรรม การวางแผนการตรวจสอบภายใน
ให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ควรดําเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วนและ



 

 

๑๑ 

เหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่ อันได้แก่ อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นต้องนําแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการตรวจสอบ     
เพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลทําให้การทํางานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑.) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาเหตุการณ์หรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
ภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเบื้องต้นจากสภาพแวดล้อมทั้งไป
ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร 
   ๒.) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการระบุสาเหตุความเสี่ยงภายในองค์กร และ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
โดยอาจจะกําหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงที่พบเป็น ๓ ระดับ คือ สูง กลาง ต่ํา และให้กํากับคะแนนไว้
ด้วย เช่น ระดับสูง = ๓ คะแนน ระดับกลาง = ๒ คะแนน ระดับต่ํา = ๑ คะแนน หรืออาจกําหนดเป็น         
๕ ระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก เพ่ือให้ได้คะแนนที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียด    
เพ่ิมมากข้ึนก็ย่อมได ้
   ๓.) การจัดลําดับความเสี่ยง เป็นการจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุดไปหาน้อยสุด
เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปี 
  ๑.๒.๔ การวางแผนการตรวจสอบ 
  ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถพิจารณาได้ว่าวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหน่วยงานหรือ
กิจกรรมใด ดังนี้ 
   ๑.) นําลําดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๑.๒.๓ มาพิจารณา
จัดช่วงความเสี่ยงเพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใดที่ควรวางแผนการ
ตรวจสอบในปีแรก ๆ และไล่เรียงความเสี่ยงตามลําดับที่คํานวณได้ในปีถัดไป 
   ๒.) พิจารณาความถี่ท่ีควรเข้าทําการตรวจสอบ 
   ๓.) คํานวณจํานวนคน/วัน ที่จะทําการตรวจสอบแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ 
  ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ 
ความสามารถและความชํานาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจส่งผลให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได ้
  เมื่อได้กําหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องกําหนดแผนการ
ตรวจสอบประจําปี โดยการนําข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปี ดังนี้ 
   ๑.) กําหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบเพ่ือจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 



 

 

๑๒ 

   ๒.) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ 
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจํานวนคน/วัน 
   ๓.) กําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
   ๔.) กําหนดงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ เป็นต้น 
  ๑.๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
  ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจําปี ในการวางแผนการปฏิบัติงานยังต้อง
อาศัยข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมิน       
ความเสี่ยง เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสําคัญ 
  การวางแผนการปฏิบัติงานควรเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑.) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรทําการสํารวจข้อมูลโดยการ
ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจหรือสัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สํารวจได้ จัดทําแผนภาพ (Flowchart) 
   ๒.) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานในเรื่องหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อตรวจสอบสอบสิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะได้
ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้าง ในการกําหดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรกําหนด
วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญ 
   ๓.) การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นการกําหนดเพ่ือให้ทราบว่าจะตรวจสอบ
อะไร เป็นจํานวนมากน้อยเท่าใด ผู้ตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะ
ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรกําหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการทํางานต่าง ๆ 
รวมถึงเอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 
   ๔.) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นการกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียด
ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และแสดงรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง
จะต้องตรวจอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจ ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการ
ตรวจสอบใด แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรมควรประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้ 
   - เรื่องและหน่วยรับตรวจ  - วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
   - ขอบเขตการปฏิบัติงาน  - แนวทางการปฏิบัติงาน 
   - ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
   - สรุปผลการตรวจสอบ 
 



 

 

๑๓ 

 ๑.๓ การเสนแผนการตรวจสอบ 
 เมื่อวางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของ      
ส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่ งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้   
ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ อีกครั้ งหนึ่ งด้วย            
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเสร็จเรียบร้อย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง หระบวนการตรวจสอบ สอบทานและรวบรวมห ลักฐาน           
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ว่าเป็นไปตามนโยบาน แผนงาน ระเบียบปฏิบัติของ
องค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วยสาระสําคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
 ๒.๑ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 หลังจากจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําตาราง             
การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และทําความตกลงกับ     
หน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
การดําเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑.) การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในควรติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและ   
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กําหนดวันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
  ๒.) การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของ        
ผู้ตรวจสอบภายใน 
  ๓.) การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพ่ือให้ทีมตรวจสอบได้ รับ
ทราบถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบ
รายละเอียดการเดินทางและกระดาษทําการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 
  ๔.) หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรกําหนดให้หนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นหัวหน้าทีมเพ่ือทําหน้าที่เพ่ิมเติม ดังนี้ 



 

 

๑๔ 

  - สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ 
  - จัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ กํากับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 
  - แก้ไขเพ่ิมเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๕.) การเตรียมการเบื้องต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด         
ผู้ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
  - สอบทานงานตรวจสอบที่ทํามาแล้ว เพื่อกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น กระดาษทําการ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - ศึกษาแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ปัญหาแผนงานและ
วัตถุประสงค์โดยรวม 
  - ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
 ๒.๒ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีมตรวจสอบ
กับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ดําเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียดของ
ขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.) การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความชํานาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความชํานาญและ
ประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย 
  ๒. ) วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิค           
การตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
  - การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลายลักษณ์อักษร 
และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 
  - การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น 
  - การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสารและสินทรัพย์ รวมถึงการสอบทาน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
  - การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
  - การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
  ๓.) การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ  
ผู้ร่วมทีมอย่างละเอียดสม่ําเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ 
และขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับตาราง            
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดไว้ 



 

 

๑๕ 

  ๔.) การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําแผนการปฏิบัติงาน   
ที่ได้จัดทําไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไข
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผน          
การปฏิบัติงานไว้ในกระดาษทําการซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 
  ๕.) การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผล
และความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในทุกครั้ง 
  ๖.) การประชุมปิดงานตรวจสอบการประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระทําเป็นขั้นตอนสุดท้าย
เมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดทําสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดทําร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอํานาจสั่งการให้ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุมเรื่องต่าง ๆ ที่นําเข้ามาเป็นวาระการประชุม ดังนี้ 
  - สรุปการตรวจสอบ 
  - ทําความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย 
  - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 
  - แจ้งกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  - ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ 
 ๒.๓ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
 หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทาน   
ให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไว้ 
นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบ
และข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบประกอบด้วยสาระสําคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ การรวบรวม
หลักฐาน การรวบรวมกระดาษทําการ การสรุปผลการตรวจสอบ 
  ๒.๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน 
  หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ   
ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างทําการตรวจสอบรวมถึง 
หลักฐานที่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบในการพิสูจน์
ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบ         
ควรประกอบด้วยคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ 
(Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness) 



 

 

๑๖ 

  ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และจํานวนข้อมูล   
มีความเพียงพอที่จะทําให้สามารถยืนยันหรือให้ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ทําให้ทุกคนสรุปความเห็น
ได้อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจํานวนเพียงพอหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานทางตรง
หรือหลักฐานทางอ้อม ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางตรงซึ่งได้แก่หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนแน่นอนทําให้ทุกคน
หมดความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็นหลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่หลักฐานแวดล้อม    
ที่มาเสริมความม่ันใจและความน่าจะเป็น ดังนั้น หลักฐานทางอ้อมอาจจะต้องมีจํานวนมากหรือหลายประเภท 
  ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และ
โดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น 
  - ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกที่นา่เชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐาน 
ที่ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ 
  - ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ดี น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มา
จากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน 
  - การสังเกตการณ์ การคํานวณ และวิธีการอ่ืนได้โดยตัวผู้ตรวจสอบเองน่าเชื่อถือมากกว่า
ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน 
  - ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายสําเนาหรือร่าง 
  - ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเชื่อถือกว่าความเห็ น
ของบุคคลธรรมดา 
  ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบความมีประโยชน์ของหลักฐาน 
หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด เช่น ความทันเวลา (Timeliness) ในการใช้ประโยชน์ และความมีสาระ (Materiality) 
ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ 
  ๒.๓.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers Preparation) 
  กระดาษทําการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นในระหว่างการ
ตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการอาจทําได้หลายรูปแบบ คือ 
   ๑.) การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ เป็นการสรุปสาระสําคัญของเรื่อง              
ที่ตรวจสอบเป็นส่วน ๆ โดยระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผล    
การตรวจสอบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง สิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ 



 

 

๑๗ 

   ๒.) การสรุปแบบสถิติ เป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้จาก      
การทดสอบรายการ การสรุปควรจัดทําเป็นขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วนยอดจะมี
รายละเอียดประกอบน้อยลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ 
   ๓.) การสรุปผลการประชุม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบใน  
หน่วยรับตรวจผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นด้วย และสิ่งที่ไม่เห็นด้วย พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะและระบุวันที่ เวลา ที่มีการประชุม 
   ๔.) การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของ    
ผู้ตรวจสอบภายในตามข้ันตอนของแนวการตรวจสอบ 
   ๕.) การสรุปข้อบกพร่อง เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการรายงานการสรุปผล
ต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ 
  ๒.๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ 
  สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐาน           
ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควรแก่การ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังนี้ 
   ๑.) ความสําคัญควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดีและ      
ด้านข้อบกพร่องข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพ่ือส่งเสริมขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่าง            
กับหน่วยงานอื่น ส่วนข้อตรวจพบด้านบกพร่อง ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาสําคัญ มีผลกระทบต่อผลสําเร็จ
ของงานอย่างมีสาระสําคัญ 
   ๒.) มีหลักฐานชัดเจนและรับฟังได้ ผลสรุปดังกล่าวอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มี
หลักฐานถูกต้องเชื่อถือได้ และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยการใช้ดุลยพินิจของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพ 
  การสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้อตรวจพบให้ครบองค์ประกอบ      
โดยต้องชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร (Statement of 
Condition) สิ่งที่ตรวจพบต่างจากข้อกําหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit Criteria)           
สิ่งที่ตรวจพบมีผลอย่างไรบ้าง (Effect) ทําไมจึงเกิดขึ้นได้ (Cause) และจะแก้ไขได้อย่างไร องค์ประกอบของ  
ข้อตรวจพบประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 
   ๑.) สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจาก
การสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด 
   ๒.) เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ      
โดยอาจกําหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่กําหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี 
   ๓.) ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิด
จากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จํานวนความเสียหาย จํานวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่ชัดเจน
มีสาระสําคัญ ๆ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง 



 

 

๑๘ 

   ๔.) สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบ
การควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยงาน
กําหนด 
   ๕.) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอ
ขึ้น โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรทําในลักษณะสร้างสรรค์ และคํานึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าท่ีจะปฏิบัติ 

๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล 

 ๓.๑ การจัดทํารายงาน 
 การจัดทํารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขต         
วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยง     
ที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง     
เพ่ือเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ 
  ๑.) ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค
ตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
  ๒.) ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของ         
ผู้ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการ
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม 
  ๓.) กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ คําพูดที่ฟุ่มเฟือยหรือ
สิ่งที่ไม่ใช่สาระสําคัญและสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป 
  ๔.) ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระทําภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการ
แก้ไขสถานการณ์ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ
ผู้บริหารต้องนําสิ่งที่เสนอในรายงานไปดําเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพื่อการศึกษา 
  ๕.) สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความ
จริงใจของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ       
ที่ต้องการให้ปรับปรุง ทําให้ผู้อ่านคล้อยตามคําแนะนํา และข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดยปราศจากการ
เสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา 
  ๖.) จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ    
โดยการใช้รูปแบบถ้อยคํา และศิลปะของภาษา ทําให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อแนะนําที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กร         
ไม่ตําหนิโดยไม่มีข้อแนะนําในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากไม่แก้ไข 



 

 

๑๙ 

 ๓.๒ การติดตามผล (Follow Up) 
 การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอน
ที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับการตรวจและ
ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการ
แก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบ
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป 
ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยง   
หากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ 

บทที ่๓ 
เทคนคิการตรวจสอบ 

 เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบควรนํามาใช้  
ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับ         
ของผู้ปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กําหนด ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
เรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่ายต่างกัน และ     
ให้ได้มาซึ่งหลักฐานความเชื่อถือไม่เท่ากันเมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้แต่ละเทคนิค    
การตรวจสอบก็มีข้อจํากัดในการนําไปใช้ ทําให้ในบางครั้งผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบหลายอย่าง
มาประกอบกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้           
ในรายงานผลการปฏิบัติงาน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้ 
๑. การสุ่มตัวอย่าง 
 เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพ่ือนํามาตรวจสอบ 
การสุ่มตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงว่าข้อมูลทั้งหมดมีโอกาสได้รับ
การเลือกเท่า ๆ กัน ผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้ 
๔ วิธี คือ 
 ๑.๑ วิธี Random Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างจํานวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด โดยให้แต่ละหน่วย
ของข้อมูลมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจับสลาก เป็นต้น 
 ๑.๒ วิธี Systematic Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการกําหนดระยะหรือช่วงตอนของตัวอย่าง
ที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้เท่า ๆ กัน เช่น เลือกตัวอย่างใบสําคัญ ๑ ฉบับ จากใบสําคัญทุก ๆ ๑๕ ฉบับ เป็นต้น 
ความห่างของระยะหรือช่วงตอนขึ้นอยู่กับจํานวนข้อมูลและจํานวนตัวอย่างที่ต้องการข้อมูลที่นํามาเลือก
ตัวอย่างด้วยวิธีนี้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน         
ผู้ตรวจสอบต้องระวังในการกําหนดระยะของตัวอย่างว่าต้องไม่เป็นผลให้ข้อมูลทั้งหมดถูกเลือกหรือมิได้รับการ
เลือกเลยด้วย 
 ๑.๓ วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
  ๑.๓.๑ Stratified Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยมี
วิธีดําเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
  - แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
  - สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอาจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่ดี มีความถูกต้องและเชื่อถือได้วิธีนี้เหมาะสําหรับการตรวจสอบพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณมาก และสถานที่เก็บมีหลายแห่ง ซึ่งทําให้ข้อมูลมีโอกาสได้รับการสุ่มเท่าเทียมกัน 
  ๑.๓.๒ Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน    
โดยมีวิธีดําเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 



 

 

๒๑ 

  - แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยกําหนดจํานวนเท่ากัน ซึ่งถือตําแหน่งที่ตั้งหรือการเก็บรวบรวม
รายการเป็นเกณฑ์ สําหรับการกําหนดจํานวนกลุ่มและจํานวนรายการในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่ กับลักษณะและ
ปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 
  - สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกท้ังกลุ่มมาเป็นตัวอย่างในการสุ่ม
เลือกตัวอย่างนี้ ซึ่งจะเป็นจํานวนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาดของข้อมูล 
 ๑.๔ วิธี Selective หรือ Judgment Sampling เป็นการเลือกข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ       
ผู้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างที่สุ่มเลือกนั้นควรเป็นสิ่งของที่มีคุณลักษณะ
พิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย 
๒. การตรวจนับ 
 เป็นการพิสูจน์จํานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่  สภาพของ
สิ่งของนั้นเป็นอย่างไร อยู่ในสภาพชํารุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจนับนี้จะใช้
การตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น 
 ข้อจํากัด 
 ๑. สินทรัพย์ที่ตรวจนับจะต้องมีรูปร่าง หรือมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของสินทรัพย์นั้น เช่น   
เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น 
 ๒. การตรวจนับมิใช่เป็นเครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป 
๓. การยืนยันยอด 
 เป็นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช้ผู้รับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่าง ๆ ให้การยืนยันเป็น          
ลายลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้มากที่สุด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่จําเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริง เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงิน
ฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน  ข้อจํากัดอาจไม่ได้รับความร่วมมือ        
ตอบยืนยันมาให้ผู้ตรวจสอบทราบ หรือมีข้อขัดข้องอ่ืน ๆ ที่ทําให้คําตอบที่ได้รับมีจํานวนน้อยเกินสมควร           
เช่น หนังสือยืนยันยอดไม่ถึงมือผู้รับ เป็นต้น ซึ่งทําให้การตรวจสอบเรื่องนั้นไม่ได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอ 
๔. การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ 
 เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งเอกสารเหล่านี้พิสูจน์ความถูกต้อง      
ของรายการที่ลงไว้ในสมุดบัญชีได้ วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Vouching” ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสาร
โดยระมัดระวังว่า 
  - เป็นเอกสารจริง ไม่ใช้เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข 
  - มีการบันทึกรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน 
  - มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
 ข้อจํากัด 
 ๑. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจัดทําใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบการควบคุม
ภายในไม่รัดกุมหรือขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม 



 

 

๒๒ 

 ๒. การตรวจเอกสารบางครั้ง อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอยู่จริง เช่น การตรวจสอบทะเบียนรถยนต์        
ที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่ามีตัวรถยนต์อยู่จริง เป็นต้น 
๕. การคํานวณ 
 เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก ผู้ตรวจสอบควรทําการ
ทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ายอดท่ีแสดงเป็นยอดที่ถูกต้อง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลข
ด้วยเครื่องคิดไว้ ผู้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผู้รู้จักใช้เครื่องบวกเลขอาจใช้เทคนิค       
พลิกแพลง ทําให้ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริง 
 ข้อจํากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขท่ีนํามาคํานวณ 
๖. การตรวจสอบการผ่านรายการ 
 เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปยัง
สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่สําคัญมากอีกวิธีหนึ่ง 
 ข้อจํากัด เช่นเดียวกับการคํานวณ คือ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการคัดลอกข้อมูลจาก         
สมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย แต่ไม่ได้พิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการแต่อย่างใด 
เช่น ไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็นต้น 
๗. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
 เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชีคุมหรือไม่ 
 ข้อจํากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับบัญชีคุม แต่ควรใช้
ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวิธีอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ 
เทคนิคการคํานวณ เป็นต้น 
๘. การตรวจหารายการผิดปกติ 
 เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรือไม่ ซึ่งอาจทํา
ให้พบข้อผิดพลาดที่สําคัญได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบเป็นสําคัญ 
 ข้อจํากัด รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจําเป็นที่จะต้องหาหลักฐาน
ด้วยเทคนิคอ่ืนประกอบ 
๙. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 เป็นการตรวจสอบรายการที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เนื่องจากข้อมูลของรายการหนึ่ง ๆ  อาจมี
ความสัมพันธ์กับรายการอ่ืน ๆ ได้ รายการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันปรากฏอยู่อย่างถูกต้องย่อมแสดงความถูกต้อง
ของบัญชีได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้น ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กันไป 
๑๐. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
 เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม    
ที่คาดหมาย หรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมหรืออาจลด
ขอบเขตการตรวจสอบลงได้ 
 



 

 

๒๓ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้ 
 ๑. เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน 
 ๒. เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับประมาณการ หากผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่า  
มีความแตกต่างที่เป็นสาระสําคัญต่อการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ และ
ใช้เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพ่ิมเติม 
๑๑. การสอบถาม 
 เป็นการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การสอบถามอาจทําได้ทั้งเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือด้วยวาจาการสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร อาจใช้แบบสอบถาม และกําหนดคําถามเพ่ือให้ได้
คําตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรืออาจเป็นคําถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ขึ้นอยู่ว่า         
ผู้ตรวจสอบต้องการคําตอบในลักษณะใด ทั้งนี้ คําถามที่ใช้ควรมีลักษณะต่อเนื่องกันการสอบถามด้วยวาจา    
ต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงโดยไม่ทําให้ผู้รับตรวจอารมณ์เสีย หรือมีปฏิกิริยา
ต่อต้าน หรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการ และถ้าผู้ตรวจสอบสามารถเข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผู้รับตรวจ
มีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของผู้รับตรวจที่มีต่อตนให้เป็นไปในทางที่ดีได้ก็ย่อมทําให้ได้ทราบข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง 
 ข้อจํากัด คําตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยเทคนิค
การตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ 
๑๒. สังเกตการณ์ 
 เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ 
รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็น แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ 
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้อย่างมากและลึกซึ้ง
กว่าผู้ที่ประสบการณ์น้อย ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้ประสบมาจาก          
การปฏิบัติงานจริงในช่วงระยะเวลาที่ทําการสังเกตการณ์เท่านั้น ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น
เป็นส่วนรวม ผู้ตรวจสอบจะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับข้อสังเกตและ
ยินยอมท่ีจะแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 
๑๓. การตรวจทาน (Verification) 
 เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นยํา ความสมเหตุสมผล หรือความน่าเชื่อถือของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ เช่น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้แล้ว 
500,000 บาท หลักฐานที่จะนํามาตรวจทาน คือ ต้นขั้วเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่ ชื่อเจ้าหนี้ รายการที่จ่าย 
จํานวนเงิน และการลงนามของผู้ถืออํานาจสั่งจ่าย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหนี้ ซึ่งควรมี
รายละเอียดเช่นเดียวกับต้นข้ัวเช็ค เป็นต้น 
๑๔. การสืบสวน 
 เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามีอยู่หรือควรจะเป็น ดังนั้น 
ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน แต่ในบางกรณีผู้ตรวจสอบไม่สามารถ



 

 

๒๔ 

หาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมลงไปในส่วนที่ขาด
หายไป 
๑๕. การประเมินผล 
 เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงว่าเกิดผลต่าง
หรือไม่ ถ้าเกิดผลต่างผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือว่าเนื่องจาก
สาเหตุอ่ืน เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ผู้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของวิญญูชนหรือไม่ หากมิใช่ ควรเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปผู้ตรวจสอบ
ต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อมูลที่นํามาเปรียบเทียบและผ่านการประเมินผลมาแล้วนั้นเพียงพอหรือไม่      
ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพ่ือให้สามารถนํามาวิเคราะห์ประเมินผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรปุ 

 คู่มือการตรวจสอบภายในเล่มนี้ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการ ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน
เพ่ือให้เกิดกระบวนการบริหารบ้านเมืองที่ดี ผลของการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน 
สามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กําหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อตรวจพบ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการขั้นตอนการวาง
แผนการตรวจสอบ ช่วยให้การวางแผนคลอบคลุมหน่วยรับตรวจและกําหนดแผนปฏิบัติงานการสอบการใช้
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ อย่างดีและมีเทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน         
การรายงานผล การปฏิบัติงาน ทั้งการรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เทคนิคการนําเสนอ การเขียน
รายงาน การร่วมงานเป็นทีมในการตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อทาการแก้ไขปรับปรุง 

 ปัจจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ การนาเทคนิค การตรวจสอบประกอบกับทักษะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ข้อเท็จจริง การนําเสนออย่างถูกต้อง 
เที่ยงธรรมเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในนี้ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน จําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดจาก
เอกสารและตําราทางวิชาการต่าง ๆ เช่น 
 ๑. ระเบียบกระทรวงการมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ : 
กรมบัญชีกลาง 
 ๖. หนังสือ คู่มือการตรวจสอบภายในสําหรับส่วนราชการ การทํากระดาษทําการ : กรมบัญชีกลาง 
  ๗. หนังสือ แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
 


