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บทน า 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่าการตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความ
เชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ให้ดีขึ้นและจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ
ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเล่มนี้เพ่ือให้
ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ การวาง
แนวการตรวจ การสรุปประเด็นข้อตรวจพบ การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่าง
ถูกต้อง อันจะส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและความเข็มแข็ง
ต่อไป 
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บทท่ี 1 
หลักการทั่วไปเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วย
ให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานดดยปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าที่

ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่และด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนให้มี
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธี

ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบควบคุมภายในความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่ง การประเมิน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึง
รวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส าคัญในการก าหนด
วิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1) การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit)  
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) 
3) การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit)  
4) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)  
5) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  
6) การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)  

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
1. ด้านการก ากับดูแล 

1.1 โครงสร้างและสายการรายงาน 
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ
งานตรวจสอบภายใน และต้องได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

1.3 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากทั้งภายในและภายนอก และต้องมี

การรายงานผลการประเมินให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
2. ด้านบุคลากร 

2.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2.2 ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
2.3 การพัฒนาบุคลากร 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
3. ด้านการจัดการ 

3.1 กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสมเพียงพอ และเกิด

ประสิทธิผล เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
3.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรววจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 

3.3 การวางแผนการตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 

3.4 นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงานและการประสานงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานและการพิจารณา
ใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นที่ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ 

3.5 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายใน โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ ความเสี่ยงจากการ
ทุจริต ประเด็นการก ากับดูแลรวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้
ความส าคัญ 
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4.  ด้านกระบวนการ 

4.1 การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ

ก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
4.2 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากรโดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

4.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการ
ตรวจสอบ และต้องมคีวามถูกต้องเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล 

4.5 การติดตามผลการตรวจสอบ 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ในรายงานผลการตรวจสอบ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานให้ค าแนะน าปรึกษาและตรวจสอบ เพ่ือให้ความ
มั่นใจด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและแบบแผนที่ดีมาใช้ในการประเมินผลประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหาร  ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแล 

 ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  

 1. การให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) เป็นการตรวจสอบเพ่ือน ามาประเมินกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแล ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 2. การให้ค าปรึกษา (Consulting Service) เป็นกิจกรรมการให้ค าแนะน าและการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การก ากับดูแลและสนับสนุนให้กระทรวงมหาดไทยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขอบเขตการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ระเบียบวิธีปฏิบัติ ของหน่วยงานเพ่ือ 
 1. ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า 

2. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  
การก ากับดูแลในทุกกิจกรรมการด าเนินงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริต
และมาตรการในการบริหารจัดการ 
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3. ให้ความม่ันใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงิน มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
 4. ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด รวมทั้งลดโอกาสในการน าไปสู่การทุจริต 
 5. ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย มาตรฐาน วิธีปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 6. ให้ค าแนะน ากับผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
 7. ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงาน 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะค้นพบการทุจริต  
แต่เป็นเพียงการประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด เพ่ือป้องกันหรือลด
โอกาสการเกิดทุจริตเท่านั้น 

มาตรฐานจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะด ารงตน ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือ

ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และพึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ       
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ดังนี้ 

 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและ         
ท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน
การรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพล              
เหนือการปฏิบัติงาน 

 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มา
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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บทท่ี 2 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยง  
 เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององคกรโดยทั่วไปมักจะแบงลงตามหนวยงานและกิจกรรม ดังนั้น 
การวางแผนการตรวจสอบให สามารถครอบคลุมหน วยงานหรือกิจกรรมที่ควรด าเนินการตรวจสอบ           
ในแตละปไดอยางครบถวนและเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่ อันไดแก อัตราก าลัง 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเปนตองน าแนวทางการประเมินความ
เสี่ยงมาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งมีขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้  

๑. การระบุปจจัยเสี่ยง เปนการคนหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยผู้
ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้นจากสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กรและน ามาแยกเปนประเภทของขอมูลที่เกี่ยวกับดานกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านความรู้   
ด้านการเงิน และดานกฎหมาย  

๒. การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายในองค์กรว่า
เป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ให้ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อ
องค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจก าหนดความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยและ
คะแนนเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สูง (๓) กลาง (๒) ต่ า (๑) แล้วจึงส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน  
ความเสี่ยงพร้อมทั้งให้คะแนนรวมของหน่วยรับตรวจแต่ละหน่วยไว้ด้วย 

๓. จัดล าดับความเสี่ยง เมื่อทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยรับตรวจมีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้วจึง
น ามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน้อยสุดเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนระยะยาวต่อไป  

๒. การวางแนวการตรวจ (Audit Program) โดยการศึกษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนตั้งแต่
รายละเอียดโครงการ แบบรูปรายการละเอียด จนถึงขึ้นตอนการตรวจรับพัสดุเพ่ือให้ได้ประเด็นที่อาจจะเป็นข้อ
ตรวจพบและเป็นข้อตรวจพบ ผูตรวจสอบภายในควรวางแนวการตรวจโดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจ าป ในการวาง
แผนการปฏิบัติงานยังตองอาศัยขอมูลจากการส ารวจขอมูลเบื้องตน การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือใหการวางแผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบที่มีความส าคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท าเปนลายลักษณอักษรและมีลักษณะยืดหยุนโดย
สามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาวะการณไดตลอดเวลาและใหผานการสอบทานและเห็นชอบจาก
หัวหน้าหนวยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจขอมูลเพ่ิมเติม เชน 
ประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ  สัมภาษณบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีส
วนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ส ารวจได จัดท าแผนภาพ (Flowchart) 
การปฏิบัติงาน เปนตน และในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในไดท าการประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานก็ควรต
องประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมเพ่ือหาขอมูลและหลักฐานเพ่ิมเติมที่จะก าหนดประเด็นของการ
ตรวจสอบวา ประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อจะไดก าหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป 
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2. การก าหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในควรก าหนดวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงานในเรื่องหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบไว เพ่ือใหทราบวาเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแลว ผูตรวจสอบ
ภายในจะไดประเด็นขอตรวจพบอะไรบางในการก าหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน  ผูตรวจสอบภายใน
ควรก าหนดวัตถุประสงคใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญๆ หรือที่ควรสนใจเปนพิเศษ และควร
พิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม 

3. การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเปนการก าหนดเพ่ือให
ทราบวาจะตรวจสอบอะไร เปนจ านวน มากน้อยเทาใด ผูตรวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตของการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอในอันที่จะชวยใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งควรก าหนดให
ครอบคลุมถึงระบบการท างานตางๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพยสินที่เก่ียวของ 

4. การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในตองจัดท าเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะเป
นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปน แนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละ
เรื่องจะตองตรวจสอบอะไรบางดวยวัตถุ ประสงคอะไร ที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใชวิธีการและเทคนิค
การตรวจสอบใด ซึ่งจะชวย  ในการรวบรวมหลักฐานและรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยจัดท า
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มตนจนสิ้นสุด 

  การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องให
ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูลการวิเคราะห การประเมินผลและการบันทึกขอมูล ที่ไดรับ
ระหวางการบริหารงานตรวจสอบรวมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม เช่น การสอบทานเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ เพ่ือเป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล หรือความ
น่าเชื่อถือ การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงต่างๆ การสอบถามอาจกระท าได้ทั้งเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือด้วยวาจาโดยมีข้อจ ากัด คือ ค าตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการ
พิสูจน์ด้วยเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน  ๆเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ การค านวณเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข
ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากผู้ตรวจสอบภายในควรท าการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ายอดที่
แสดงเป็นยอดที่ถูกต้องโดยมีข้อจ ากัด คือ พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของ
ตัวเลขที่น ามาค านวณ 

5. ชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบ ตรวจสอบ
เรื่องใดและตรวจสอบเมื่อใด  

6. สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการตรวจสอบที่
ส าคัญพรอมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใชบันทึกผลการตรวจสอบเพ่ือสะดวกในการอางอิงและการคนหา 
กระดาษท าการ  นอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผูตรวจสอบและผูสอบทานพรอมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทาน
ไวดวย เพื่อแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน 

7. กระดาษท าการ (Working Papers Preparation) คือ เอกสารที่ผูตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นใน
ระหวางการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างานซึ่งประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่ใชในการตรวจสอบ  
ขอบเขต การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบเพื่อ
ใช้เปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งลักษณะของกระดาษท าการที่ดีควรประกอบดวยลักษณะ ดังนี้ 

• ความถูกตองและสมบูรณ เปนขอมูลที่ไดมาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริงรวมทั้งไดใช
วิธีการตรวจสอบอ่ืนจนแนใจวาถูกตองเชื่อถือได้พรอมทั้งมีกระดาษท าการตามขั้นตอนตางๆ และใชอางอิงได
อยางสมบูรณ  
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• ความชัดเจนและเขาใจงาย ตั้งแตการระบุวัตถุประสงค วิธีการตรวจสอบที่ใช้และล าดับผล

การตรวจสอบที่ได ถอยค าที่ใชควรเลือกใชถอยค าที่เขาใจงาย มีค าอธิบายความอยางกะทัดรัดและไดใจความ  
• ความเรียบรอยและอานงายเปนรูปแบบเดียวกัน กระดาษท าการแตละแผนควรจัดท าใหเป

นระเบียบเรียบรอย เขียนตามล าดับจากบนลงลาง จากซายไปขวา ดวยลายมือและการลงนามที่อานงาย 
จัดเรียงกระดาษท าการแตละแผนใหงายตอการสอบทาน การจัดท ากระดาษท าการควรท าในรูปแบบเดียวกัน  

• ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค กระดาษท าการควรใหขอมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์
ของการจัดท าและตรงกับวัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบและเปนประโยชนในการอางอิงไมควรมี
รายละเอียด เกินความจ าเปน สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่ส าคัญและผลสรุปของการ
ตรวจสอบและ ตองประหยัดเวลาในการจัดท าในระหวางการตรวจสอบ  

๓. การสรุปประเด็นข้อตรวจพบ (Audit Finding) โดยการระบุถึง สิ่งที่ควรจะเป็น สิ่งที่เป็นอยู่ 
ผลกระทบ สาเหตุและข้อเสนอแนะ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากที่ผูตรวจสอบภายในไดท าการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเสร็จหรือเปนเรื่องที่เห็นวาจ า
เปนตองรายงานผลระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายในจะตองรวบรวมขอเท็จจริงและ
หลักฐานตางๆ ที่ได้ระหวางการตรวจสอบเพื่อสรุปหาขอตรวจพบและรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ  

สิ่งท่ีตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ขอเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้ระหวาง       
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ขอตรวจพบที่ควรแกการรายงานให้              
ผู้เกี่ยวของทราบ ควรมีลักษณะดังนี้ 

๑. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ไดแก สิ่งที่ได้จากการประมวลผลขอเท็จจริงจากการ สังเกตการณ 
การสอบถามพนักงานผูปฏิบัติ วิเคราะห ทดสอบและสอบทานโดยมีขอมูลหลักฐานที่แนชัด  

๒. เกณฑการตรวจสอบ (Criteria) ไดแก หลักเกณฑที่จะใชในการตรวจสอบ โดยอาจก าหนดจาก
กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี  

๓. ผลกระทบ (Effect) ไดแก ขอมูลแสดงโอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่จะเกิดจากปญหานั้น
โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ลาชา การระบุผลกระทบที่ชัดเจนมีสาระ ส าคัญ 
ๆ  เปนปจจัยส าคัญที่ท าใหขอตรวจพบไดรับความสนใจจากผูที่เก่ียวของ  

๔. สาเหตุ (Cause) ไดแก ขอมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปญหานั้นเกิดจากระบบการควบคุม
ภายในที่ไมดีหรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หนวยงานก าหนด  

๕. ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอมูลตามความเห็นที่ผูตรวจสอบภายในเสนอโดยอาจ
เสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู ตรวจสอบภายใน ผู เชี่ยวชาญ และผูที่เกี่ยวของเพ่ือให้           
ขอเสนอแนะนั้นมีคุณคาเปนที่ยอมรับและปฏิบัติได ขอเสนอแนะควรท าในลักษณะสรางสรรคและค านึงถึง        
ตนทุน  ผลประโยชนที่จะไดรับและคุมคาที่จะปฏิบัติ 

๔. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล สร้างสรรค์และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้แล้วจึงติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

การจัดท ารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขตวิธี
ปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่
ส าคัญและการควบคุมรวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่ผูบริหารควรทราบพรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง 
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เพ่ือเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงโดยลักษณะของรายงานที่ดีมี

องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ถูกตอง (Accuracy) หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตองขอความทุกประโยค 

ตัวเลขทุกตัว เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานที่นาเชื่อถือ และผูตรวจสอบภายในได้ประเมินขอมูล
เหลานั้นแลว การอางอิงทุกครั้งตองมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถใหค าอธิบายแลวพิสูจน์ขอเท็จจริง
ไดทุกเรื่อง    

๒. ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการของผูตรวจสอบ
ภายใน หรือสิ่งที่ตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายในโดยไม่ต้องมีการตีความ
หรืออธิบายเพิ่มเติม  

๓. กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนขอความ ค าพูดที่ฟุ มเฟอยหรือสิ่งที่ ไม ใช
สาระส าคัญและสิ่งที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป  

๔. ทันกาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานตองกระท าภายในเวลาที่เหมาะสมทันตอการ แก
ไขสถานการณ ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาสิ่งที่ตรวจพบควรรายงานในขณะและเวลาใดเพราะผูบริหารตอง
น าสิ่งที่เสนอในรายงานไปด าเนินการตอมิใชเก็บรายงานไวเปนจดหมายเหตุเพ่ือการศึกษาทางประวัติศาสตร   

๕. สรางสรรค (Constructive Criticism) หมายถึง รายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและความจริงใจ
ของผูตรวจสอบภายใน ผูรายงานควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนที่จะกลาวถึงขอบกพรองตางๆ ที่ตอง
การใหปรับปรุงท าใหผูอานคลอยตามค าแนะน าและมีความพอใจที่จะใหความรวมมือ ในการแกไขปรับปรุงการ
วิจารณขอบกพรองโดยไมมีการใหขอเสนอแนะหรือการวิจารณโดยไม่มีเหตุผลเปนสิ่งที่ไมควรกระท า  

๖. จูงใจ (Pursuance) หมายถึง การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดตั้งแต่ต้นจนจบ
โดยการใชรูปแบบถอยค าและศิลปะของภาษาท าใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือ        
ขอแนะน าที่ผูตรวจสอบภายในเสนอในรายงานโดยชี้ใหเห็นปญหาประโยชนรวมกันและประโยชน์ต่อองคกร  
ไมต าหนิโดยไมมีขอแนะน าในเชิงสรางสรรค์ใหทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมแกไข 

รายงานแบบเปนทางการและรายงานที่เปนลายลักษณอักษรโดยทั่วไปประกอบดวยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. บทคัดยอ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดท าบทคัดยอไวดานหนาของรายงานที่จะ

น าเสนอ ผูบริหารเปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจนและไดใจความครอบคลุม
เนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีตอองคกรและขอเสนอแนะ
ในการ แกไขปรับปรุงโดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ แตเปนขอมูลที่เพียงพอใหผูบริหารเขาใจและสั่งการได  

๒. บทน า (Introduction) คือสวนแรกของรายงานที่บอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายในได
ตรวจสอบเรื่องอะไรในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้หรือเปนการตรว
จสอบกรณีพิเศษ  

๓. วัตถุประสงค (Purpose) แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพ่ือใหผูอานรายงาน ติดตาม
ประเด็นไดสะดวกและคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเมื่ออานรายงานจบ  

๔. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ไดท าการตรวจสอบมีมากนอย 
เพียงใด มีขอจ ากัดอะไรบางที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได้หรือตองชะลอการตรวจสอบไวกอน 
พรอมเหตุผลประกอบ 

๕. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เปนสวนส าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึง ขอเท็จ
จริงที่ตรวจพบทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข วิธีการด าเนินการแกไข รวมทั้งความเห็นของผูรับการตรวจ  
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๖. ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผู

บริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจ เพ่ือสั่งการแกไข ปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมีลักษณะสรางสรรค์และ
สามารถน าไปปฏิบัติได  

๗. ความเห็น (Opinion) หากขอความใดเปนความเห็นที่มิใชขอเท็จจริงหรือยังไมมีหลักฐาน 
สนับสนุนเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น  

๘. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการสรุปผล ดังนั้น 
รายงานควรเสนออยางกะทัดรัด ขอมูลใดที่จ าเปนตองอางถึงแต่ถ้ามีเป็นจ านวนมากหรือมีรายละเอียดมาก      
ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย  เอกสารประกอบไมควรมีมากจนเกินไปจนท าให
รายงานไมนาสนใจ 

การติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งถือได้วาเปนขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผล
ของงานตรวจสอบวาผูรับการตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
หรือไมและขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง เมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผล
การปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลว ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการ
ใด และหากสั่งการแลวหนวยรับตรวจด าเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารสั่งการ
หรือไม่เพ่ือใหแนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมหรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไรและ
รายงานผลการติดตามตอผูบริหารตอไป ทั้งนี้ ผูบริหารที่ไดรับทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอเสนอแนะ 
แสดงวาผูบริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 

         แจ้งตรวจล่วงหน้า 

- ประชุมเปิดตรวจ 
- ขอเอกสารหลักฐาน 

    สอบทานเอกสารหลักฐาน 
     
     

    ประเด็นที่คาดว่าจะเป็นข้อตรวจพบ 

- ข้อตรวจพบที่เป็นสาระส าคัญ 

- สรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ 

    ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
     

    หน่วยรับตรวจสอบทาน 
 

 รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ 
     

 
 
 
 
 

กระดาษ  
ท าการ 

     
     

ไม่เห็นด้วย 
     

เห็นด้วย 
     

การติดตามผลการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 


