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บทท่ี ๑ 
             หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
  

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝุายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่ อ.ส.พ. ผู้ตรวจสอบภายในจึงควรมี
ความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบรวมทั้งต้อง
ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 
๑. ค านิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายถึง งานที่รัฐวิสาหกิจก าหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นโดยการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแลที่ดี กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และการปฎิบัติงานต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฎิบัติงาน
และการให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฎิบัติงาน
ของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 “อ.ส.พ.” หมายความว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วน หัวหน้าสวนสาขา หรือเทียบเท่า และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีระดับ
ต าแหน่งเทียบเท่า 
 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานตามโครงสร้างงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า พนักงานในสังกัดส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบงานของ
ตรวจสอบภายใน 
 “การให้ความเชื่อม่ัน” หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
ประเมินอย่างอิสระในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร 
 “การให้ค าปรึกษา” หมายความว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการที่เกี่ยวเนื่องแก
ผู้รับบริการ มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการ
ก ากับดูแลขององค์กร โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะฝุายบริหาร 
 “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า ความสัมพันธ์ใดๆ ที่ท าให้องค์กรไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่
พึงได้รับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจท าให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดความล าเอียงและไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
อย่างเที่ยงธรรม 
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๒. ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน  
 การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝุายบริหาร และเป็นหลักประกันของ อ.ส.พ. ในด้านการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฎิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ อ.ส.พ. โดยการเสนอรายงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าของ อ.ส.พ. รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน 
ปูองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 ๒. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audit ability) 
 ๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน ของ อ.ส.พ. เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฎิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุง
ระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย   
 
๓. ภารกิจ 
 ภารกิจของส านักตรวจสอบภายใน คือ การปฎิบัติงานให้ค าแนะน าปรึกษาและตรวจสอบเพ่ือให้ความ
มั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงานการบริหาร
จัดการ ช่วยให้ อ.ส.พ. บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและแบบแผนที่ดี  มาใช้ใน
การประเมิน ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแล 
ภารกิจของส านักตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. การให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Service) เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแล ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจัดให้มีแนวทางเป็นระเบียบแบบแผนที่ดีมาใช้ 
 ๒. การให้ค าปรึกษา (Consulting Service) เป็นกิจกรรมการให้ค าแนะน าและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับ อ.ส.พ. โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันกับผู้รับบริการ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ
ก ากับดูแลองค์กร และสนับสนุนให้ อ.ส.พ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เข้า
ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร  
 งานตรวจสอบภายในโดยทั่วไปประกอบด้วยงานตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อมั่นและงานในการให้
ค าแนะน าปรึกษา ซึ่งงานทั้งสองประเภทนี้ไม่รวมอยู่ในงานการตรวจสอบอ่ืนๆ เช่น การสืบสวนเป็นกรณีพิเศษ 
และงานที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบอาจให้ค าปรึกษาในหลายประเภท ตั้งแต่การวิเคราะห์การควบคุมที่
สร้างเข้าในระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนา การท างานในคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์การปฎิบัติงานและให้
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ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบไม่สามารถปฎิบัติงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้องปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเที่ยงธรรม มีความรู้ 
ความสามารถ และเก็บรักษาความลับที่ได้จากการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ส าหรับผู้
ตรวจสอบภายใน 
 ๔. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 ๑. เพ่ือให้มีการก าหนดระบบการควบคุมภายในและจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 ๒. เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงานและการด าเนินงานที่ส าคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
ทันเวลา 
 ๓. เพ่ือให้การปฎิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบค าสั่ง กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 
 ๔. เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ 
 ๕. เพ่ือให้การด าเนินงานหรือแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ และมีการปฎิบัติ
ตามแผนที่ก าหนด 
๕. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
 ๑. ประเมินผล และติดตามการด าเนินงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ อ.ส.พ. ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัด 
 ๒. ระบุ และประเมินการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับของ
การปฎิบัติงานของ อ.ส.พ. โดยรวมหรือวัตถุประสงค์ของส่วน/ส านักหรือของกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 
 ๓. ให้ค าแนะน าแก่ฝุายบริหารเพื่อให้เกิดการปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงาน 
 ๔. ให้เกิดความม่ันใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฎิบัติตามนโยบายที่ก าหนด (รวมทั้ง การปฎิบัติตามหลักจรรยาบรรณ) 
ระเบียบวิธีปฎิบัติ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของ อ.ส.พ. และผลประโยชน์ต่างๆ มิให้เกิดความสูญเสียรวมทั้งเกิดการ
ทุจริต ผิดปกติหรือคอรัปชั่น 
 ๗. ให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูล บัญชีต่างๆ รวมทั้งรายงานภายใน รายงานภายนอก และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
 ๘. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและคุณค่าท่ีเหมาะสมภายใน อ.ส.พ. 
 ๙. ให้หลักประกันว่าการบริหารและการจัดการใน อ.ส.พ. มีประสิทธิผลและผู้ปฎิบัติงานมีความ
รับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่ 
 ๑๐. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมไปยังส่วนงานต่างๆ ภายใน อ.ส.พ. ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๑๑. ประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการของ อ.ส.พ. ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้บริหารของ อ.ส.พ. อย่างมีประสิทธิผล  
๖. ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 ๑. การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial Auditing) 
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 ๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Perfornance Auditing) 
 ๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
 ๔. การตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
 ๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
 ๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

 

๗. รายละเอียดของการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทของการตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 
 ๑. การตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Auditing)  เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปูองกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงานทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะ
ปูองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆ ได้ 
 ๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Perfornance Auditing)  เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
กระบวนการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานกิจกรรม/โครงการ ของ อ.ส.พ. ให้เป็นไปตามเปูาประสงค์
และเปูาหมายหรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมี
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความ
เพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ อ.ส.พ. 
ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับแต่
ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 ๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฎิบัติงาน ซึ่งท าให้ผลที่เกิดจาก
การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายของ อ.ส.พ. 
 ๒.๓ ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุุมเฟือย ซึ่ง
ส่งผลให้ อ.ส.พ. สามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังได้รับ ผลผลิตตาม
เปูาหมาย 
 ๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ 
ของ อ.ส.พ.  ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ  ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจของ อ.ส.พ. รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและการก ากับดูแลที่ ดี (Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 ๔. การตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฎิบัติงานต่าง ๆ  ของ อ.ส.พ. ว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายใน อ.ส.พ. การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะท าการตรวจสอบ
โดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของ การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชีหรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้  
 ๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการเข้าถึง
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ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฎิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน 
การตรวจสอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าจะมีการกระท าที่ส่อไปให้ทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

๘. มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของ อสพ. จะต้องเป็นไปตามกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
ที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในก าหนด ดังนี้ 

๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ได้แก่ 

๑.๑ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ 

  ฝ่ายตรวจสอบภายในควรก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ขอ
งานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน 

๑.๒ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม โดยผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทัศนคติท่ีเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และควร
หลีกเลี่ยงความชัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ควรให้มีปัจจัยใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้วิจารณญาณเข้ามา
เกี่ยวข้อง 

 ๒) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม สามารถแสดงให้เห็นได้ในการสอบทานกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ตรวจ
สอบภายในเคยมีความรับผิดชอบในการบริหารมาก่อนผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปช่วย
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้ ความ
เชื่อมั่นในกิจกรรมที่ตนเองเคยท าหน้าที่บริหารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในระยะเวลา ๑ ปีก่อนการตรวจสอบ และใน
กิจกรรมใดๆ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้
ตรวจสอบภายใน เช่น งานตรวจก่อนจ่าย งานประจ า หรือการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ผู้ตรวจสอบภายในยังอาจปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ตนเคยได้รับผิดชอบมา
ก่อนได ้

๓) ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เวลานานหลายปี หรือการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นประจ าทุกงวด ควร
พิจารณาสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการ
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ปฏิบัติงาน แต่ไม่ควรมีการสับเปลี่ยนบ่อยเกินไปจนท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานการสับเปลี่ยน
โดยทั่วไปควรจะท าอย่างน้อยทุด ๓-๕ ปี 

  ๔) ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการยอมรับและปฏิบัติตาม หรือการไม่ยอมรับ
ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานในภายหลังผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องไม่มีอคติกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ไม่ว่าหน่วยรับตรวจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะที่ตนเคยเสนอไว้ครั้งก่อน 

๑.๓ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ ความเชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ความระมัดระวังรอบคอม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๔ การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรปรับปรุง
และรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน
และติดตามดูแลประสิทธิ์ภาพของงานอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

๒.๑ มีการจัดการงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การวางแผน การเสนอ และการอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ การจัดการทรัพยากร การก าหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ความร่วมมือประสานงาน และ
การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

๒.๒ มีการก าหนดลักษณะของการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมและ
การก ากับดูแล 

๒.๓ มีการวางแผนตามภารกิจ ได้แก่ การพิจารณาการวางแผน วัตถุประสงค์ของภารกิจขอบเขต
ภารกิจ การจัดสรรทรัพยากรส าหรับภารกิจ และแผนการปฏิบัติตามภารกิจ 

๒.๔ มีการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การบ่งชี้ข้อมูล การวิเคราะห์และประเมิน การ
จดับันทึกข้อมูล และการก ากับดูแลตามภารกิจ 

๒.๕ มีการสื่อสารผลลัพธ์ ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์ของการรายงานผลงาน และการเผยแพร่ผล
การปฏิบัติงาน 

๒.๖ มีการรายงานความคืบหน้าในการติดตาม  

 

 

 ๓. การวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในด้านการให้หลักประกันและการให้ค าปรึกษา โดยควรค านึงถึง 
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๓.๑ วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการด าเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะท าให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผล 

๓.๒ ความเสี่ยงที่ส าคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จและความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๓.๓ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายใน เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

๓.๔ โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น 

 ๔. การวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในควร
ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วย 

 ๕. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล โดย
รายงานดังกล่าวประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม 
สร้างสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เก่ียวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ 

 ๖. การติดตามผล ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในควรก าหนดระบบการติดตามผลว่าได้มีการน า
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 

 ๗. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในควรน าเรื่องความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อสพ. แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร หากยังไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได ้ผู้บริหารและผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในควรรวยงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
เพ่ือหาข้อยุติต่อไป 

๙. การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานและควบคุมดูแล 

๑. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบโดยมีแบบสอบถามให้หน่วยรับตรวจแสดงความเป็นหลังจากปิด
การตรวจสอบทุกครั้ง 

๒. กระเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ โดยประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบปีละครั้ง 

๓. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากภายนอกองค์กร โดยเข้ามาประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบทุก ๕ ปี 
        ๔. การประเมินตนเองปีละครั้ง โดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง เพ่ือมุ่ง
ไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล 

๑๐. บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรม 
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๑.ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ร่วมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน การควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒.ผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นเวลานานติดต่อกันหลายปีควรได้รับการพัฒนผลัดเปลี่ยน
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ๓ -๕ ปีต่อครั้ง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ควรค านึงถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วย 

๓.ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการสอบทาน ความเพียงพอของบุคลากร การ
แต่งตั้งโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบและผลตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในและน าเสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๔.ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้
ทักษะและความสามารถของตนเองโดยการเข้าร่วมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง คนละไม่น้อย
กว่า ๔๐ชั่วโมง/ปี 

๕.ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในก าหนดนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือพัฒนา
ตนเองเป็น CIA (Certified Internal Auditor) หรือเข้าอบรมเพ่ือรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

๑๑. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

 จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ตรวจสอบ
ภายในและเพ่ือสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมที่ อสพ. คาดหวังจากผู้ตรวจสอบภายในในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น และความไว้วางใจในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบด าเนินการ ซึ่งหลักจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 

๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุก
เรื่องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในทุกกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในด าเนินการ 

แนวทางปฏิบัติผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และด้วยความรับผิดชอบ 

๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและวิชาชีพ 

๓) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรืออาจท าให้ อสพ. และ
หรอืวิชาชีพเกิดความเสื่อมเสีย 

๔) ให้ความเคารพและส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณของ อสพ. 

๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยปราศจากอิทธิพลหรือการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือค านึงถึงความรู้สึกของ
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บุคคลอ่ืน ผู้ตรวจสอบภายในควรแสดงความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น 
การรวบรวมข้อมูล การประเมินและการรายงานในกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง 

๑) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อหรืออาจท าให้การใช้วิจารณญาณ
ของตนเกิดความไม่เที่ยงธรรม หรือมีอคติเกิดขึ้นได้ ซึ่งส่วนเกี่ยวข้องนี้หมายความรวมถึงความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจด้วย 

๒) ไม่รับสิ่งของหรือผลตอบแทนใดๆ ที่จะท าให้เกิดหรืออาจท าให้ขาดความเที่ยงธรรมในการใช้
วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ 

๓) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่รับทราบ ซึ่งหากไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
รายงานการตรวจสอบ 

๓. ความรู้ความสามารถ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเอง
ไม่มีความรู้ความสามารถ ยกเว้นจะได้รับค าแนะน าหรือได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อ 

๑) ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในกิจกรรมหรือในเรื่องที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เท่านั้น 

๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

๓) พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผลและคุณภาพของการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

๔. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรเก็บรักษาข้อมูลที่ตนได้รับใน
การปฏิบัติงาน และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลตามกฎหมายหรือตามวิชาชีพที่พึงกระท า 

แนวทางปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง 

๑) ระมัดระวังรอบคอมในการใช้ข้อมูลและรักษาข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

๒) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือในรูปแบบอ่ืนใดที่ถือเป็นการขัดต่อก าหมายหรือขัด
ต่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณขององค์กร 

 

๑๒. คุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 
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 นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ อสพ. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนซึ่งจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติที่จ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๑. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อสพ. ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. มีความรู้ ความช านาญในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการ
ตรวจสอบต่างๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 

๓. มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนการจัดท า
และการบริหารงบประมาณ 

๔. มีความสามารถในการสื่อสาร การท าความเช้าใจในเรื่องต่างๆ การวิเคราะห์ การประเมินผล
การเขียนรายงาน 

๕. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซี่อสัตย์สุจริตต่อ อสพ. และเพ่ือนร่วมงาน 

๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถูกต้อง 
กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ 

๗. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 

๘. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เที่ยง
ธรรม 

๙. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๑๐.ต้องมีความรู้เพียงพอที่สามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และแนวทางในการ
บริหารจัดการทุจริตขององค์กรแต่ไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเท่ากับผู้มีหน้าที่โดยตรงในการสืบสวนและ
สอบสวนการทุจริต 

๑๓. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

  อู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทัศนคติที่เที่ ยง
ธรรม ไม่มีอคติ มีความซี่อสัตย์ สุจริต และควรหลักเลี่ยงความชัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ควรมีปัจจัยใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการใช้วิจารณญาณเข้ามาเก่ียวข้อง 

  ความเป็นอิสระ หมายถึง สถานภาพภายในองค์กรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรอยู่ระดับสูง
พอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบให้ลุล่วงไปได้ และควรได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการ อสพ. เพ่ือให้
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ได้รับความร่วมมือจากผู้รับตรวจ และปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ โดยปราศจากการแทรกแซงหรือขัดขวางจาก
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  ความเที่ยงธรรม หมายถึง การใช้ดุลยพินิจโดยปราศจากความล าเอียง และการพิจารณา
ข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างยุติธรรมและเป็นกลาง 

๑๔. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติงาน 

  ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบในการท าให้มั่นใจว่าตนเองได้ปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควร 

๑. มีความยุติธรรม และไม่ยอมให้เกิดอคติในการปฏิบัติงาน 
๒. เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
๓. ไม่รับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบใดๆ จากพนักงาน ลูกจ้าง 

ผู้ขายสินค้าหรือบริหารหรือบคุคลภายนอกอ่ืน 
๔. พิจารณาและบันทึกงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง 
๕. พิจารณาและบันทึกหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหารหรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ใช้ในการประเมินและ

รายงานข้อตรวจพบ 
๖. ใช้ความระมัดระวังรอบคอบอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวข้อง

และเชื่อถือได้เพ่ือประกอบการตรวจสอบ 
๗. ตระหนักถึงโอกาสที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งใจกระท าผิด ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และ

ละเลย ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไม่มีความประหยัด ขาดประสิทธิผล เกิดความล้มเหลวใน
การปฏิบัติตามนโยบายและความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

๘. มีความรู้ที่เพียงพอในการก าหนดปัจจัยบ่งชี้การทุจริต 
๙. เปิดเผยปัจจัยที่บ่งชี้การทุจริตและเสนอแนะให้มีการสืบสวนต่อไปตามความเหมาะสม 
๑๐.  เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคัญ หากพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่เปิดเผยอาจท าให้เกิดความ

เข้าใจผิดในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน หรืออาจท าให้พิจารณาได้ว่าเป็นปกปิดความผิดกฎหมาย 
๑๑. เปิดเผยในรายงานในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ 
๑๒. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

๑๕. การป้องกันและการควบคุมการทุจริต 

๑. ความหมาย 

“ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายมาตรา มาตรา ๑(๑) หมายถึง เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

“ทุจริตต่อหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๔ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติ
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อย่างใดในการพฤติการณ์ที่อาจจุให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

“โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕ แสดงถึงมูลเหตุจูงใจให้บุคคลกระท า “เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” การกระท าหมายถึง การกระท าที่มี
ความผิดตามกฎหมาย เช่น การลัก ยักยอก ฉ้อโกง ปล้น ปลอมแปลงเอกสาร การกระท าเอกสารเท็จ ฯลฯ และ
รวมถึงการงดเว้นการกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย 

๒. ประเภทของการทุจริต 

การทุจริตส่วนใหญ่ แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

๒.๑ การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึงการกระท าใดๆ รวมถึงการขโมย การใช้ทรัพย์สินขององค์กรไป
ในทางที่มิชอบ ตัวอย่าง/วิธีการ ได้แก่ การรับเงินแต่ไม่บันทึกรายการ การออกใบส่งของปลอมการขโมย การ
ทุจริตบัญชีค่าใช้จ่าย และน าความลับขององค์กรไปขาย เป็นต้น  

๒.๒ การคอร์รัปชั่น หมายถึง วิธีการใดๆ ที่บุคคลในองค์กรใช้อ านาจของตนในการด าเนินงาน เพ่ือให้
ได้รับผลประโยชน์ที่มิชอบ ตัวอย่าง/วิธีการ ได้แก่ การรับสินบน การรับผลประโยชน์จากการท าธุรกรรมการค้า
หรือสัญญาทางธุรกิจ การเกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การขูดรีด เป็นต้น 

๒.๓ การตกแต่งตัวเลขในงบการเงิน หมายถึง การตกแต่งงบการเงินขององค์กร เพ่ือให้มีก าไร
มากกว่าหรือน้อยกว่า ความจริง ตัวอย่าง/วิธีการ ได้แก่ การบันทึกรายได้หรือค่าใช้จ่ายเท็จหรือผิดงวดการบันทึก
มูลค่าทรัพย์สินหรือหนี้สินไม่ถูกต้อง การแสดงรายการทางการเปิดเผยที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น 

 ๓.. ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

     มาตรฐานรหัส 1210.A2 ก าหนดว่า “ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถประเมิน
ความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตขององค์กร แต่ไม่จ าเป็นต้องมีความ
เชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต” แต่เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้
ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับการทุจริต จึงเกี่ยวข้องกับการประเมินวิธีการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรว่า
เพียงพอแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องวางแผนเพ่ือให้ค้นพบตัวชี้วัด
การทุจริต ที่อาจเรียกว่า "สัญญาณเตือนภัย สิ่งบอกเหตุ” ซึ่งเป็นค าที่ใช้เรียกลักษณะของสถานการณ์ที่เคยหรือ
มักเกิดกรณีทุจริตแต่ไม่จ าเป็นว่าต้องเกิดเสมอไป 

 ๔. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริต 

     การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกรณีการทุจริต ได้แก่ การประเมินผลวิธีป้องกันการ
ทุจริตของฝ่ายบริหาร โดยที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะก าหนดและก ากับดูแลให้มีการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล ในการป้องกันการทุจรติอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งหมายความว่าเป็นการควบคุมในระดับที่เพียงพอที่จะ
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พบการทุจริตส าคัญที่เกิดขึ้น ในกรณีปกติและอย่างทันกาล ส่วนผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และการป้องกันประเมินการควบคุมการทุจริต ได้แก่ 

๑.การประเมินผลความเหมาะสม เพ่ือลดแรงจูงใจในการทุจริต ได้แก่ การสอบทานความ
เหมาะสมในเรื่องการก าหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน การจัดสวัสดิการให้แก่
พนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เป็นต้น 

๒.การประเมินระบบการควบคุมภายในเพ่ือการจัดการป้องกันการทุจริต โดยผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องท าการประเมินในการกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงเพ่ือเป็นการป้องการทุจริตและวิเคราะห์ระบบควบคุม
ภายในในการป้องกันการทุจริตในกระบวนงานนั้น ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ เพ่ือน าไปประกอบการ
วางแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนตรวจสอบในรายละเอียด ทั้งนี้ กระบวนงานที่ส าคัญ ได้แก่การประเมิน
เรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดขอบในการอนุมัติ การปฏิบัติงาน และการรายงานที่ส าคัญ การประเมินจุด
ควบคุมทรัพย์สินส าคัญและทุจริตได้ง่าย เช่น เงินสด หลักทรัพย์ ตราสาร และเอกสารทางการเงิน สัญญา และ
การประมวลผลข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะของความเพียงพอและความมีประสิทธิผลเนื่องจากการ
ทุจริตในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข ปลอมแปลงข้อมูลหรือการท าให้ข้อมูล เสียหาย รั่วไหล ย่อมมี
ผลกระทบและเป็นความเสียหายอย่างมีสาระส าคัญ รวมทั้งการประเมิน การตรวจรับทรัพย์สินจิรงกับหลักฐาน 
เป็นต้น 

๓.การประเมินกรอบปฏิบัติทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในควร
พิจารณาจุดที่ควรประเมิน ได้แก่ การกระท าที่เป็นตัวอย่างของผู้บริหาร การก าหนดจริยธรรม ที่ควรปฏิบัติของ 
อสพ. ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรการสื่อสารและการให้ข้อมูลแก่พนักงานทุกระดับได้รับทราบในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์และเป็นไปตามกรอบจริยธรรมของ อพส. รวมทั้งข้อก าหนดที่พงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติ รวมทั้งการ
รับทราบผลที่จะตามมาถ้าละเลยหรือฝ่าฝืน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินผลว่า ฝ่ายและส านักไม่มีวิธีการป้องกันและไม่มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและมีโอกาสให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย ควรมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบป้องกันความเสียหาย รั่วไหล เพ่ือให้มี
ความมั่นใจว่ามีการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม บุคคลใดเป็นผู้กระท าและเกิดความเสียผลกระทบอย่างไร
โดยรายงานให้หัวหน้างาน ผู้อ านวยการกอง และผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายภายในเพื่อพิจารณาตามล าดับ 

๒.ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากผู้ตรวจสอบภายในและพบ
เห็นหรือมีความแน่ใจพอสมควรว่าเกิดพฤติกรรมส่งไปในทางทุจริต ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องแจ้งให้
ฝ่ายบริหารทราบโดยทันที เพ่ือการตัดในใจว่ าจะด าเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร เช่น ควรมีการตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือไม่ซึ่งการแจ้งในชั้นต้นนี้อาจจะเป็นการแจ้งโดยวาจาก่อน และติดตามด้วยรายงานที่
เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อบกพร่องมีความส าคัญระดับปานกลาง แต่หน่วยงานจ าเป็นต้องมี
วิธีการป้องกันหรือระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลมากว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือป้องกันการลุกลาม
หรือเรื้อรังของข้อบกพร่อง ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานต่อผู้บริหารที่มีอ านาจสั่งการแก้ไขในเรื่องนั้น โดยมี
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รายละเอียดข้อตรวจพบความเห็นของผู้ตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่มีหากข้อบกพร่องเป็นความผิดพลาดเล็กน้อย
หรือเกิดขึ้นโดยความพลั้งพลาดและไม่ได้เจตนา ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในควรชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 
และท าเป็นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานนั้น 1 ระดับข้ึนไป 

๑๖. ตัวช้ีวัดการทุจริต 

  ตัวชี้วัดการทุจริต (Fraud Indicator} Fraud Warning Signal) หมายถึงสถานการณ์ ตัวบ่งชี้
สัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดการทุจริต ตัวชี้วัดดังกล่าวได้มาจากผลการทดสอบการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายใน
หรือจากแหล่งอ่ืนทั้งภายในและภายนอก เช่น จดหมายร้องเรียน สายด่วนแจ้งเหตุ เป็นต้น 
  ในการตรวจสอบตัวชี้วัดการทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) ความรู้และการวางแผนให้ตรวจพบ ตัวชี้วัดการทุจริต ๒) การตื่นตัวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ๓) การ
ประเมินระดับความเสี่ยงจากตัวชี้วัด ๔) การแจ้งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
  ตัวอย่าง ตัวชี้วัดการทุจริต หรือสัญญาณเตือนภัย ได้แก่ 
๑. การได้รับค าต าหนิ หรือหนังสือร้องเรียนเพ่ิมข้ึน 
๒. มีข้อผิดพลาด ที่มีสาระส าคัญในการสอบบัญชีปีก่อนๆ มาก 
๓. มีรายงานบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว ไม่มีที่มาที่ไปของรายการ 
๔. เอกสารช้า ขาดหาย การไม่ใช่เอกสารเรียงตามล าดับ 
๕. ไม่มีการควบคุมแบบอัตโนมัติในการประมวลผล  การควบคุมส่วนใหญ่เป็นการควบคุมด้วยคน 
๖. ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้อนุมัติ ผู้ปฏิบัติในงานที่ส าคัญ 
๗. องค์กรมีโครงสร้างที่ซับซ้อน 
๘. บุคคลมีความเป็นอยู่เกินฐานะ หรือเปลี่ยนฐานะหรือลักษณะการใช้จ่ายจากเดิมเพ่ิมข้ึน 
๙. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับองค์กร 
๑๐.การคัดเลือกพนักงานใหม่ขาดประสิทธิผล ไม่มีการตรวจประวัติภูมิหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 

โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 



15 
 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์เปูาหมายขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติงานของฝุาย
ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในพร้อมทั้งจัดท าแผนอัตราก าลังและแผน
งบประมาณประจ าปี 

๒. ตรวจสอบ/สอบทาน/ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่ 
๒.๑   ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงานดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้

ทรัพยากร ทุกประเภทเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและมิให้เกิดความสูญเสียใดๆ      
๒.๒    สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงิน 
๒.๓    ตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ.  

ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริตภายใน อ.ส.พ. 
๒.๔    ตรวจสอบกระบวนการท างานต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจ าปีหรือตามนโยบายที่ได้รับ

มอบหมาย  จากคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๓.  สอบทานเก่ียวกับหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
 ๔.  ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ฝุายบริหารและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ทั้งนี้การให้ค าปรึกษานั้นต้องไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ
และไม่ท าให้การใช้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเบี่ยงเบนไป รวมทั้งเป็นการให้ค าปรึกษาที่ผู้ตรวจสอบมี
ความรู้ทักษะในเรื่องนั้นๆ 
 ๕.  สอบทานกฎบัตร คู่มือการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบแผนกลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปีและเสนอผู้อ านวยการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๒. โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน  

แนวทางปฏิบัติ  
๑.. หนว่ยตรวจสอบภายในรายงานต่อผู้อ านวยการองค์การและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
      ๑.๑ สายการรายงานเรื่องเก่ียวกับการบริหาร (Administrative Reporting)  

 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องน าเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การเกี่ยวกับการจัดสรร 
งบประมาณ  งานธุรการ การประสานงานเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด รวมถึงการแต่งตั้ง โยกย้าย 
ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมิน ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
      ๑.๒ การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Functional Reporting) 

๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องน าเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การเพ่ือพิจารณากฎบัตร ของหน่วย
ตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายใน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 
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๒.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและ
ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้อ านวยการองค์การ  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสรุป
ประเด็นส าคัญไว้ในรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้อ านวยการองค์การ (ยกเว้นรายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบ
โดยตรงของผู้อ านวยการองค์การ ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น)  

๓. คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการองค์การจะมอบให้บุคคลอ่ืนควบคุมดูแล และปกครองบังคับ
บัญชาหน่วยตรวจสอบภายในแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้ และจะแต่งตั้งให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในไปรักษาการในต าแหน่งอ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนรักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในขณะเดียวกันไม่ได้  

๔. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ อย่างเป็นอิสระและ
มีการหารืออย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีฝุายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

๕. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถขอเข้าพบเพ่ือรายงานการปฏิบัติงานหรือ ปัญหาต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความมั่นใจในความเป็นอิสระมากขึ้น  

๖. หน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบหรือค าแนะน าปรึกษาต่อ ผู้อ านวยการองค์การ
และผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และสรุปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ  

๗. หน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อผู้อ านวยการองค์การเกี่ยวกับการบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน 
หรืองานธุรการเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานประจ าวันเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล  

๘. คณะกรรมการองค์การ เป็นผู้อนุมัติงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการ
อนุมัติต้องเพียงพอต่อการบรรลุผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ  

๙. หน่วยตรวจสอบภายในมีสิทธิในการขอและได้รับข้อมูล เอกสารที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
๓. สถานภาพของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการองค์การ เพ่ือ
สนับสนุนให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล  

๒. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีสถานภาพเทียบเท่ากับผู้บริหารหรือหัวหน้าของหน่วยงานส าคัญ
อ่ืนๆ ในองค์การ  เพ่ือช่วยในการหารือและเจรจาผลการตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสู งขององค์การ ได้
อย่างมีประสิทธิผล  

๓. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อน
ขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของประจ าปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้อ านวยการ
องค์การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๔. กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน 
แนวทางปฏิบัติ  
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน  
       ๑. กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในมีลักษณะ ดังนี้  
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       ๑.๑ สอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายในและแนวทางปฏิบัติในคู่มือนี้  
       ๑.๒ ก าหนดให้มีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในที่มี ทักษะทาง 
วิชาชีพและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
       ๑.๓ ก าหนดความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน  
       ๑.๔ ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และฝุายบริหาร
ขององค์การ 
       ๑.๕ ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ฝุายบริหารและ บุคคลอ่ืนที่ได้รับ  
รายงานการตรวจสอบภายใน และระบุให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหารือกับผู้อ านวยการองค์การและ
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะน าเสนอรายงานต่อบุคคลอ่ืน       เช่น กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง 
เป็นต้น  
       ๑.๖ ก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ ผู้บริหาร
ระดับสูง โดยก าหนดสายการบังคับบัญชา การรายงาน การประเมิน ความเพียงพอ  ของทรัพยากรของหน่วย
ตรวจสอบภายใน อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ  ความเท่ียงธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน 
       ๑.๗ ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานโดยครอบคลุมถึงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การ  ควบคุม
ภายในและกระบวนการก ากับดูแลทั้งในภาพรวมขององค์การ  และในการด าเนินงาน   ทุกกิจกรรมขององค์การ   
       ๑.๘ ก าหนดลักษณะของงานการตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อม่ัน (A s s u r a n c e  S e r v i c e s) และหาก 
บุคคลภายนอกองค์การฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น ควรก าหนดลักษณะของงานให้ชัดเจน 
      ๑.๙  ก าหนดลักษณะของงานในการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) ของ หน่วยตรวจสอบภายใน และ
หากบุคคลภายนอกองค์การเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ค าปรึกษา ควรก าหนด  ลักษณะของงานให้ชัดเจน  
     ๑.๑๐ ก าหนดสิทธิของหน่วยตรวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน บุคลากรและ สถานที่    และ
อ านาจในการขอข้อมูลตามที่พิจารณาแล้วว่าจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตามความรับผิดชอบ  
       ๒. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องน าเสนอกฎบัตรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ คณะกรรมการ
องค์การ เพ่ืออนุมัติ และควรมีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามความเหมาะสม  
       ๓. หน่วยตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซงในการก าหนดขอบเขต การปฏิบัติงาน และการ
รายงานผลการตรวจสอบ การแทรกแซงใดๆ ที่เกิดขึ้นควรรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
       ๔. งานตรวจสอบภายในโดยทั่วไปประกอบด้วยงานตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อมั่น และ งานในการให้
ค าแนะน าปรึกษา ซึ่งงานทั้ง ๒ ประเภทไม่รวมอยู่ในงานการตรวจสอบอ่ืนๆ เช่น การสืบสวนเป็นกรณีพิเศษ และ
งานที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบอาจให้ ค าปรึกษาในหลายประเภทตั้งแต่การวิเคราะห์การควบคุมที่สร้าง
เข้าไปในระบบที่อยู่  ระหว่างการพัฒนา การท างานในคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์การปฏิบัติงานและให้ 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในภารกิจให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบควรท าความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ส าคัญ ควร
บันทึกเรื่องที่ท าความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ (ประกอบด้วยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของส านักตรวจสอบ
ภายใน) แสดงไว้ในภาคผนวก ๒ 
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๕. แนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน 

๑.  แนวทางการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบภายในด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในฝุายตรวจสอบภายในจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 

๑.การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทา
ผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ต่อผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายในทุกครั้งที่เข้าท าการ
ตรวจสอบ/สอบทาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้น รวมถึงจากการที่เป็นผู้บริหารในกิจกรรมที่ตนได้รับ
มอบหมายให้ไปท าการตรวจสอบมาก่อนและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหารกิจกรรมนั้น นอกจากนั้นแล้ว ผู้
ตรวจสอบภายในควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบภายในเพ่ือลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามความเหมาะสม 

๒.ความเป็นอิสระของบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน บุคคลภายนอกที่เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และให้บริการอื่นแก่ อ.ส.พ. พร้อมกันด้วย อาจท าให้ความเป็นอิสระและความ
เที่ยงธรรมด้อยลงไปได้ ฝุายตรวจสอบภายในต้องน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของบุคคลภายนอกท่ีมีการปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่ อ.ส.พ. ว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความ
เที่ยงธรรมหรือไม่ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่ 
อ.ส.พ. และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย ให้บุคคลภายนอกจะต้องเปิดรายละเอียดการปฏิบัติงานและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

๓.ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่รับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ และไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของ
จากนายหน้าหรือตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ บุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับ อ.ส.พ. 

๔.ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยวิธีการที่เปิดเผยและให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 

๕.ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรักษาความลับของ อ.ส.พ. โดยไม่น าความลับของ อ.ส.พ. ไปใช้ไม่ว่าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือน าความเสียหายมาสู่ อ.ส.พ. โดยเจตนาหรือน าข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ผู้ขายสินค้า ผู้
ให้บริการ หรือบุคคลภายนอก ยกเว้น แต่ว่าเป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการด าเนินงานตามปกติ หรือเป็นข้อมูลที่
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๖.ผู้ตรวจสอบภายใน ควรรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่หน่วยรับตรวจแนะน า เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

๗.ผู้ตรวจสอบภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีผู้เก่ียวข้องในหน่วยงาน
เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตรหรือบุตรบุญธรรม และหรือญาติสนิทไม่ควรปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยงานนั้น 

๘.ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือตนมี
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหารกิจกรรมที่จะท าการตรวจหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๙.บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไม่ควรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานของ อ.
ส.พ. 
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๑๐.ผู้ตรวจสอบภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไม่ควรปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในรายการที่ตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ อ.ส.พ.                                                                                                      

     ๒.  แนวทางการปฏิบัติเรื่องการติดตามผลและการให้ค าแนะน าปรึกษา เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
การปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบภายในด้านการติดตามผลและการให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ฝุายตรวจสอบภายในจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการติดตามผลและการให้ค าแนะน าปรึกษา ดังนี้ 

๑.ผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายในก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผลพร้อม
ทั้งจัดงบประมาณของฝุายตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.ก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลรายงานผลการปฏิบัติงาน และการให้ค าแนะน า
ปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน การก าหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหน้า
หน่วยรับการตรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการติดตามผล 

๓.ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อให้มีมุมมองใหม่ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงหรือไม่ 

๔.ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่องจาก
หน่วยงานเป็นระยะๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ 

๕.ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจในการแนะน า
วิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่างๆ และก าหนดมาตรการปูองกันความผิดพลาดและข้อบกพร่องที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๖.ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการด าเนินงานของฝุายบริหารหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

๗.การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเข้าพบหน่วยรับตรวจเพื่อให้
ค าแนะน าปรึกษาหรือกรณีท่ีหน่วยรับตรวจมีบันทึกขอความเห็นค าแนะน าปรึกษา ให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดท า
บันทึกการให้ค าแนะน าปรึกษา โดยระบุชื่อเรื่องของการให้ค าแนะน า หน่วยรับตรวจที่ขอค าแนะน าและข้อแนะน า 
หรือความเห็นที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ เสนอผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายในเพื่อทราบทุกครั้ง  

๓.  แนวทางการปฏิบัติเรื่องการควบคุมและรักษากระดาษท าการตรวจสอบ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบภายในด้านการควบคุมและรักษากระดาษท าการตรวจสอบ 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฝุายตรวจสอบภายในจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุม
และรักษากระดาษท าการตรวจสอบไว้ ดังนี้ 
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๑.กระดาษท าการตรวจสอบถือเป็นสมบัติและเป็นความลับของฝุายตรวจสอบภายใน การ
เปิดเผยได้ตามขอบเขตและเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารฝุายตรวจสอบภายในเท่านั้น ส่วนการเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.พ. 

๒.การเปิดเผยกระดาษท าการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงาน
เท่านั้น ไม่ควรเปิดเผยแนวหรือวิธีการตรวจต่อหน่วยรับตรวจหรือบุคคลภายนอก 

๓.ระยะเวลาการจัดเก็บกระดาษท าการตรวจสอบส าคัญให้จัดเก็บตามเวลา ดังนี้ 
๓.๑  กระดาษท าการตรวจสอบแฟูมปัจจุบันเก็บไว้ได้นาน ๑ ปี และกระดาษท าการตรวจสอบ

แฟูมถาวรให้เก็บไว้นาน ๑๐ ปี 
๓.๒  ควรเก็บกระดาษท าการตรวจสอบอ้างอิงหรือกระดาษท าการตรวจสอบย่อยเฉพาะที่ส าคัญ

ที่อ้างอิงในรายงาน ส่วนที่หมดความจ าเป็นควรท าลายรวมทั้งควรส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเมื่อเสร็จ
งานตรวจสอบนั้นแล้ว 

 ๔.  แนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรและ
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ฝุายตรวจสอบภายในจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

๑.ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลมาจากการให้บริการโดยบุคคลภายนอก อาจมีผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อ
รัฐวิสาหกิจ เช่น ความอยู่รอดทางธุรกิจของผู้ให้บริการ การเข้าถึงข้อมูลของ อ.ส.พ. ความครอบถ้วนถูกต้องของ
กระบวนการให้บริการ การปกปูองระบบและข้อมูลของ อ.ส.พ. เป็นต้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรท าความเข้าใจ
ในลักษณะการให้บริการของบุคคลภายนอก ประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และครอบคลุมถึงการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการควบคุมภายในและเสนอรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก ผู้
ให้บริการ 

๒.การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในการปฏิบัติงานและการรายงานทางการเงิน โดยแบ่งเป็น 

๒.๑  การตรวจสอบการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General 
Controls)ซึ่งเป็นการควบคุมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล การจัดหาและการดูแลรักษาระบบงาน 
การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและระบบงานต่างๆ รวมถึง การพัฒนาและดูแลรักษาระบบงานที่อยู่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ 
       ๒.๒  การตรวจสอบการคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application Controls) ซึ่งเป็นการสอบ
ทานการควบคุมที่ออกแบบขึ้นมาเพ่ือใช้ส าหรับควบคุม การประมวลผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
มั่นใจว่าข้อมูลที่ผ่านเข้าสู่ระบบงานได้รับการบันทึก ประมวลผล และรายงานอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 
         ๕.  แนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบด้านการบริหารความเสี่ยงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรและ
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ฝุายตรวจสอบภายในจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
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๑.๑  ความเสี่ยงได้รับการระบุ และจัดล าดับความส าคัญอย่างเหมาะสม 
๑.๒  ผู้บริหารและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ

องค์กร รวมทั้งประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
๑.๓  มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๑.๔  มีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระยะ และติดตาม

ประสิทธิผลของการควบคุมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
๒.  ผู้ตรวจสอบภายในควรด าเนินการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เพื่อให้มั่นใจว่า

วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นสามารถบรรลุได้ และสามารถแสดงความเห็นต่อความเพียงพอของระบบบริหารความ
เสี่ยง โดยในการด าเนินการสอบทานผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณา ตามหัวข้อดังนี้ 

     ๒.๑  สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ.เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี 

๒.๒  รวบรวมและศึกษาพัฒนาการต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้ม ข้อมูลอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือ
น ามาสนับสนุนการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจมีผลต่อ อ.ส.พ. และการควบคุมที่ใช้ในการจัดการความ
เสี่ยง 

               ๒.๓  สอบทานนโยบายของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อระบุกลยุทธ์ของ อ.ส.พ.แนวทางและวิธีการบริหารความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงที่
ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

๒.๔  สอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้จัดท าขึ้น 
๒.๕  สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพ่ือระบุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง และแนวทางในการจัดการความเสี่ยง การติดตามและควบคุม 
๒.๖  ประเมินความเหมาะสมของการรายงานในกิจกรรมการติดตามความเสี่ยง 
๒.๗  สอบทานความเพียงพอและทันเวลาของการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
๒.๘  สอบทานความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของฝุายบริหาร การด าเนินการ

เพ่ือแก้ไข   

๖.  แนวทางการปฏิบัติเรื่อง การบริหารงานบุคคล การตรวจสอบจรรยาบรรณส าหรับพนักงานและ
ผู้บริหารของ อ.ส.พ. 

   เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบด้านจรรยาบรรณสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร และ
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ฝุายตรวจสอบภายในจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบ
ด้านจรรยาบรรณ  ดังนี้ 

๑. หลักจรรยาบรรณควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีนโยบาย รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ครอบคลุมการปูองกัน   
และปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ 
          ๒. การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงเก่ียวกับทัศนคติและความมุ่งมั่นของ อ.ส.พ.ที่เก่ียวกับหลัก
จรรยาบรรณอย่างสม่ าเสมอ 
          ๓. กลยุทธ์และวิธีการในการสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมในโอกาสต่างๆ รวมทั้งแนว
ปฏิบัติด้านบุคลากรที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติและสร้างวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมใน อ.ส.พ. 
          ๔. การก าหนดช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายในการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลัก
จรรยาบรรณ 

๕. การเปิดเผยหลักจรรยาบรรณต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า 
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๖. การแบ่งแยกหน้าที่เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณได้รับการสืบสวน สอบสวน และ
รายงานอย่างมีประสิทธิผล 

๗. การฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณให้พนักงานและผู้บริหารของ อ.ส.พ. 
๘. การประเมินผลกระบวนการต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่อาจสร้างแรงกดดันหรือความ

มีอคติภายใน อ.ส.พ. ที่อาจมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมของ อ.ส.พ. 

 ๗. แนวทางปฎิบัติด้านการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
๑. ผูตรวจสอบภายในควรปฏ ิบัติหนาท ี่ดวยความระม ัดระว ังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบ

ว ิชาช ีพพ ึงปฏ ิบัติ                     
                        ๒. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงกระท าเปนความระมัดระวังและ ทักษะ
ที่ผูตรวจสอบภายในพึงน ามาใชในการปฏิบัติหนาที่และเปนการปฏิบัติตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในและตามที่ก าหนดในคูมือนี้ 

  ๓. การปฏ ิบัติหน าท ี่ด วยความระม ัดระว ังรอบคอบเป นการปฏ ิบัติงานโดยใช ความรู  
ความสามารถ ความขยันหม ั่นเพ ียร โดยม ิไดเปนการท  างานเพ ิ่มข ึ้น หากแตเปนการใช ท ักษะและว ิจารณญาณใน
การปฏ ิบัติงานตรวจสอบตามประสบการณ การฝกอบรม ความสามารถ ความซ ื่อสัตย และเปนอ ิสระ 

            ๔.การปฏ ิบัติหนาท ี่ดวยความระม ัดระว ังรอบคอบควรด าเนินการอยางเหมาะสมตาม ว ัตถ ุ
ประสงค ขอบเขตการปฏ ิบัติงาน ความซ ับซอน ลักษณะและสาระส าค ัญของ ก ิจกรรมท ี่ท  าการตรวจสอบ 

๕.ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏ ิบัติหนาท ี่ดวยความระม ัดระว ังรอบคอบโดยพ ิจารณา 

 (๑) ขอบเขตของงานที่จ าเปนตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบที่ก าหนดไว 
      (๒) แนวทางการตรวจสอบน ามาใชโดยพ ิจารณาความซ ับซอน สาระส าค ัญและ ประเด็น

ส าค ัญของก ิจกรรมนั้นๆ 
                (๓) ความเพ ียงพอและประสิทธ ิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบค ุมภายใน และ

กระบวนการก  าก ับดูแล 
                (๔) โอกาสท ี่จะเก ิดขอผิดพลาด ความผิดปกติ และการไมปฏ ิบัติตามท ี่ม ีสาระส าค ัญ 
                (๕) ตนท ุนของการตรวจสอบเม ื่อเปรียบเท ียบก ับประโยชนท ี่จะไดรับ 
             ๖. ผตูรวจสอบภายในควรตระหนักถ ึงความเสี่ยงท ี่ส าค ัญอ ื่นท ี่อาจม ีผลกระทบตอว ัตถ ุประสงค 

การด าเนินงาน หรือทรัพยากร อยางเพ ียงพอ ท ั้งนี้เนื่องจากการ ปฏ ิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบเพ ื่อให
ความเช ื่อม ั่นดวยความระม ัดระว ัง รอบคอบเพ ียงอยางเดียว ก ็ไมสามารถเปนหลักประก ันไดวาจะสามารถก  าหนด
ความ เสี่ยงท ี่ส าค ัญได 

        ๗. ผตูรวจสอบภายในจะตองปฏ ิบัติหนาท ี่ดวยความระม ัดระว ังรอบคอบในระหวางการ 
ปฏ ิบัติงานใหค  าแนะน าโดยการพ ิจารณา 

(๑) ความจ าเปนและความคาดหวังของผูขอค าแนะน า รวมทั้งลักษณะเวลา และการ 
รายงานผล 

(๒) ความซ ับซอนและขอบเขตของงานท ี่จ าเปนในการบรรลุว ัตถ ุประสงคท ี่ก  าหนดไว 

(๓) ตนท ุนของการปฏ ิบัติงานเม ื่อเปรียบเท ียบก ับประโยชนท ี่ไดรับ 
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  ๘. ผูตรวจสอบภายในแตละคนม ีความรับผิดชอบในการท  าใหม ั่นใจวาตนเองได 

ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ซึ่งผูตรวจสอบภายในควร 

(๑) มีความยุติธรรม และไมยอมใหเกิดอคติในการปฏิบัติงาน 

(๒) เปดเผยความข ัดแยงทางผลประโยชน 

(๓) ไมรับของขว ัญ สิ่งจูงใจ หร ือผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบใดๆ จากพนักงาน 

 ลูกจาง ผขูายสินคาหรือบริการหรือบคุคลภายนอกอ ื่น 

        (๔) พ ิจารณาและบันท ึกงานท ี่จ าเปนตองด าเนินการเพ ื่อบรรลุว ัตถ ุประสงคการ ตรวจสอบ  
และปฏ ิบัติงานตามแนวทางท ี่ถ ูกตอง 

(๕) พ ิจารณาและบันท ึกหลักเกณฑของฝายบริหารหรือหลักเกณฑอ ื่นใดท ี่ใชในการ 
ประเม ินและรายงานขอตรวจพบ 

(๖) ใชความระม ัดระว ังรอบคอบอยางสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลกัฐานท ี่เพ ียงพอ 
เก ี่ยวของและเช ื่อถ ือไดเพ ื่อประกอบการตรวจสอบ 

(๗) ตระหนักถ ึงโอกาสท ี่ฝายบริหารหรือผูปฏ ิบัติงานตั้งใจกระท  าผิด กอใหเก ิด ขอผิด
พลาด และละเลย กอใหเก ิดความไมม ีประสิทธ ิภาพ การสูญเสีย ไมม ีความ ประหยัด ขาดประสิทธ ิผล เก ิดความ   
ลมเหลวในการปฏ ิบัติตามนโยบายและความ ข ัดแยงของผลประโยชน 

(๘) ม ีความรูท ี่เพ ียงพอในการก  าหนดปจจัยบงช ี้การท ุจริต 

(๙) เปดเผยปจจัยท ี่บงช ี้การท ุจริตและเสนอแนะใหม ีการสืบสวนสอบสวนตอไปตาม ความ
เหมาะสม 

       (๑๐) เปดเผยขอเท ็จจริงท ี่ม ีสาระส าค ัญ หากพ ิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจท  าให เก ิด
ความเขาใจผิดในรายงานของผตูรวจสอบภายใน หรืออาจท  าใหว ิชาช ีพ พ ิจารณาไดวาเปนการปกปดความผิดตาม
กฎหมาย 

(๑๑) เปดเผยในรายงานในกรณีท่ีไมไดปฏิบัติตามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ 
ตรวจสอบภายใน 

(๑๒) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฎิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

๙.  ผอู  านวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดใหม ีแนวทางในการสอบทาน และควบค ุมดูแล 
เพ ื่อใหเก ิดความม ั่นใจไดวาผูตรวจสอบภายในปฏ ิบัติหนาท ี่ดวยความระม ัดระว ังรอบคอบ เยี่ยงผูประกอบว ิชาช ีพ
พ ึงปฏ ิบัติ ซ ึ่งโดยหลักแลวจะสามารถด าเนินการ ไดโดยผานการ ด าเนินการในความม ั่นใจในค ุณภาพ 

๑๐. ผอู  านวยการฝายตรวจสอบภายในควรม ั่นใจวาม ีกระบวนการท ี่เพ ียงพอส าหรับ ผู้
ตรวจสอบภายในในการเปดเผยกรณ ีสงสัยท ุจริตหรือการปฏ ิบัติท ี่ไมเหมาะสม 

๑๑. ผอู  านวยการฝายตรวจสอบภายในควรก  าหนดแผนเก ี่ยวก ับการฝกอบรมและการ พ ัฒนา
บคุลากรส าหรับผูตรวจสอบภายในท ุกคน รวมท ั้งแผนการฝกอบรมและพ ัฒนา ส าหรับผูอ  านวยการฝายตรวจสอบ
ภายในดวย 



 

บทท่ี 3 

การบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายในที่มีระบบการบริหารงานที่ดี มีการจัดระบบงานที่ดี มีการวางแผนที่ดี มี
บุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ มีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดจะสามารถช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของ อ.ส.พ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้สอดคล้องกับขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ 

๑.การพัฒนาบุคลากร 
 ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในทีเ่ข้าใหมทุ่กคนได้รับการปฐมนิเทศ ( Orientation ) และอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       ๑.๑ แนะน าผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าใหม่ให้รู้จักพนักงานทุกคนในหน่วยตรวจสอบภายใน 
       ๑.๒ อธิบายโดยย่อเก่ียวกับโครงสายการบังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนภูมิ

การจัดการองค์กร อ.ส.พ. นโยบาย เปูาหมาย วัตถุประสงค์ ของ อ.ส.พ. และสิทธิหน้าที่ที่พนักงานพึงมีต่อ 
อ.ส.พ. 

       ๑.๓ อธิบายวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน แนวทาง
ขอบเขตการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 

       ๑.๔ จัดให้ได้รับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
             ๑.๔.๑ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

   ๑.๔.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๔.๓ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 
   ๑.๔.๔ คู่มือการตรวจสอบภายใน 
   ๑.๔.๕ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง อ.ส.พ. และระเบียบปฏิบัติของ

ตรวจสอบภายใน 
   การจัดปฐมนิเทศ และการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในใหม่ได้
เข้าใจถึงนโยบาย เปูาหมาย วัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจ 
  ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่แล้ว ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  การพัฒนาตนเอง อาจท าโดยการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจัดในลักษณะ In house 



 

Training หรือไปรับอบรมจากสถาบันภายนอก การประชุมวิชาการ สัมมนาหรือการเข้ารับศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ จากสมาคมวิชาชีพหรือสถาบันศึกษาท่ีเปิดสอน 

๒.หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ในการพัฒนาบุคลากรมีดังนี้ 

๑. จัดท าโครงการศึกษา ฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ การสัมมนาส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน
ทุกระดับตามความเหมาะสม 

๒.ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการตามข้อ ๑ 
๓.ให้ผู้ตรวจสอบภายในส่งแผนการที่จะเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
๔.จัดให้มีหนังสือวิชาการ Brochure เกี่ยวกับการศึกษา อบรมหลักสูตรต่างๆ การประชุมทาง

วิชาการ การสัมมนาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไว้ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ศึกษาและอ้างอิง 
๕.ให้การยอมรับและยกย่องผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานหรือผู้ได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน

รับอนุญาต (CIA) เป็นต้น 
๑.การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่วางแผนการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยสอดคล้องกับนโยบาย เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ภายใต้แผนวิสาหกิจของ อ.ส.พ. 
       แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยตรวจสอบภายในประกอบด้วย ๓ แผนย่อย 
ดังนี้ 

 ๑.แผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ตรวจสอบที่วางไว้ 

      ๒.แผนบุคลากร เป็นแผนที่เกี่ยวกับการจัดอัตราก าลังและจ านวนพนักงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งความต้องการพัฒนาในอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

      ๓.แผนงานการจัดท าแผนและภารกิจอ่ืน ที่ฝุายตรวจสอบภายในต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี เช่น การจัดท าแผนย่อยๆ การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบราย
ไตรมาส/ประจ าปี รายงานการก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส/ประจ าปี ฯลฯ 

 
๓.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับในหน่วยตรวจสอบภายใน 
       การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ปกติจะท าทุกครั้งภายหลังจากการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น โดยหัวหนา้ทีมที่รับผิดชอบงานตรวจสอบนั้นๆ จะเป็นผู้ประเมิน และเสนอหัวหน้าส่วน
และผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายในเพื่อทราบ และน าจุดอ่อนที่สมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง มาหารือ
กับผู้ถูกประเมิน และพิจารณาให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 

  ส าหรับการประเมินผลของหัวหน้าทีมตรวจสอบ จะประเมินระหว่างปี โดยผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบภายใน หัวหน้าส่วน ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ร่วมทีม 
๔.  การประเมินคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการด าเนินการ
เพ่ือประเมินคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยตรวจสอบภายในมีโครงสร้างการจัดองค์กรที่เหมาะสม มีการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีพนักงานตรวจสอบภายใน ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญเหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 การที่จะมั่นใจว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยแยกการประเมินออกเป็น ๒ 
วิธี คือ 

๑.การประเมินคุณภาพโดยบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน (ประเมินตนเอง) 
๒.การประเมินคุณภาพโดยบุคคลภายนอก 

 การประเมินคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน จะเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงาน การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การตรวจสอบ การประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบ การ
ควบคุมและก ากบัดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการสนับสนุนให้น าเอา
เทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการตรวจสอบเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ตรวจสอบ ฯลฯ 
 การประเมินคุณภาพโดยบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน อาจท าโดยวิธีให้พนักงานในหน่วย
ตรวจสอบภายในกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งรวบรวมวิธีการ
หรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ หรือควรจะมีหรือควรปฏิบัติตามเพ่ือให้ผู้ที่ท า
การประเมินคุณภาพ 
 การประเมินคุณภาพโดยบุคคลภายนอก ซึ่งหมายถึงหน่วยงานหรือพนักงาน อ.ส.พ. ที่ไม่ได้เป็น
พนักงานของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ประเมิน
คุณภาพของฝุายตรวจสอบภายใน 

๕.  การส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ควรท าการส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ทราบถึงความพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ผู้บริหารหน่วยงานที่รับตรวจ 
ผู้อ านวยการ อ.ส.พ. คณะกรรมการตรวจสอบและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีต่อบริการที่ได้รับจาก
ฝุายตรวจสอบภายใน 



 

 ในการส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน ควรจัดท าแบบส ารวจความพอใจ
ผู้ใช้บริการ ส่งให้ผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น กรอกข้อความพร้อมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖.  การประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน มีเทคนิคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและข้อสรุปจากการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกัน
จนท าให้มีผู้สงสัยว่าท างานทับซ้อนกันหรือไม่ ท าไมมีหน่วยตรวจสอบภายในแล้วยังมีส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินมาท าการตรวจสอบอีก 
 เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินแล้ว จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน คือ 

- งานของหน่วยตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการด าเนินการกิจการต่างๆ ของ อ.ส.พ. ประเมิน
ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อ.ส.พ. จัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือลดการสูญเสีย รั่วไหล ส่วนงานของส านักงานการตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชี มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของงบ
การเงินประจ าปี ของ อ.ส.พ.พร้อมทั้งยืนยันว่าการบันทึกบัญชีของ อ.ส.พ. เป็นไปตามหลักการที่ยอมรับกัน
ได้โดยทั่วไปหรือไม่ เพียงไร 

- หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ส่วนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชี 
 ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน ได้ระบุถึงการประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบ
ภายในกับผู้สอบบัญชี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตของการตรวจสอบครอบคลุมงาน 
หรือกิจกรรมที่จ าเป็นและลดงานที่ซับซ้อนกัน 
 ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ ระบุให้ฝุายตรวจสอบภายใน จัดส่งแผนการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ส านักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน ดังนี้ 

๑.๑ จัดส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปี ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับอนุมัติ 
๑.๒ จัดส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบประจ าปี ภายในสิ้นเดือนถัดไป  
๒. นอกเหนือจากการประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามข้อ ๑ แล้ว 

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในอาจประสานงานเพ่ิมเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๒.๑ ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่รับผิดชอบตรวจสอบ อ.ส.พ. 

เป็นครั้งคราวเพื่อหารือถึงแผนการตรวจสอบประจ าปี และการปฏิบัติการตรวจสอบเพ่ือลดการท างาน
ซับซ้อน เพ่ือให้ผลงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 



 

๒.๒ ทั้งสองฝุายอาจขอดูแนวการตรวจสอบและกระดาษท าการของแต่ละฝุายบนพื้นฐานของการ
รักษาความลับ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบและสิ่งที่ตรวจพบและเอกสาร
หลักฐานประกอบจะท าให้ทั้งสองฝุายพิจารณาพ่ึงพางานของแต่ละฝุายได้ 
 ๒.๓  หารือท าความเข้าใจเทคนิคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและศัพท์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ร่วมกัน การติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในและ สตง.จะท าให้เกิดความ
เชื่อถือระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่งานทั้งสองฝุายและประโยชน์ของ อ.ส.พ. โดยรวม 
๗. การวัดผลงานและดัชนีวัดผลงาน 
 ตัวอย่าง  ดัชนีวัดผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑. การวัดเชิงปริมาณ 
 ก.จ านวนกิจกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบ 
 ข.จ านวนกิจกรรมการตรวจสอบที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ค.ผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ 
 ง.จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม 
 ๒.การพัฒนาบุคลากร 
 ก.ความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับงานตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
 ข.ฝึกอบรม 
 ค.การสรรหา 
 ๓.การพัฒนาทางด้านเทคนิค 
 ก.การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ข.การพัฒนาความรู้ด้านการบัญชี การเงิน 
 ค.การพัฒนาความรู้ด้านกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ง.การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือ
อิเลคทรอนิคส์ช่วยในการปฎิบัติงานตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทที่ 4 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
๑. ผังข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑. ส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือการจดัท าแผนการตรวจ(ประเมินผล
ระบบการควบคมุภายในและประเมินความเสี่ยง ๒๐ วนัท าการ 

๙. จดัท าแผนการตรวจสอบภายใน 

(๕ วนัท าการ) 

๘. เสนอผู้อ านวยการเห็นชอบตรวจสอบภายในและกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ืออนมุตัิ 

(๓ วนัท าการ) 

๗. มอบหมายงานตรวจสอบ (Audit Assignment) 

(๑ วนัท าการ) 

๖. จดัท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียด (Audit Program) 
                                (๑๐ วนัท าการ/กิจกรรม) 

 

๕. ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบและแผนการ
ปฏิบตัิงาน 
                (ระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ) 

๔. จดัท าร่างรายงานการตรวจสอบภายใน โดยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกบัหนว่ยรับตรวจ (ประชมุปิดการตรวจสอบ) 

           (๕ วนัท าการ) 

๒. รายงานผลการตรวจสอบให้กรรมการตรวจสอบพิจราณาในการ
ประชมุคณะกรรมการในการตรวจสอบตอ่ไป 

            (๕ วนัท าการ) 

๓.  

 

 

๑๐. รายงานผลการตรวจสอบให้กรรมการตรวจสอบพิจราณาใน
การประชมุคณะกรรมการในการตรวจสอบตอ่ไป 

            (๕ วนัท าการ) 

๑.  

 

 

๙. ติดตามผลการปฏบิตัิตามข้อเสนอแนะ 
(หลงัจากแจ้งผลให้หน่วยรับตรวจรับทราบตามข้อเสนอแนะ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด) 

 

 

   

  หน่วยรับตรวจสอบ 



 

ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนการตรวจ (ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและ    
  ประเมินความเสี่ยง ๒๐ วันท าการ) 
ขั้นตอนที่ ๒ จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน(๕วันท าการ) 
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอผู้ว่าการเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 

(๓วันท าการ) 
ขั้นตอนที่ ๔ มอบหมายงานตรวจสอบ(Audit Assignment) (๑วันท าการ) 
ขั้นตอนที่ ๕ จัดท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียด(Audit Program) (๓๐วันท าการ/กิจกรรม) 
ขั้นตอนที่ ๖ ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน (ระยะเวลาตาม

แผนการตรวจสอบ) 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าร่างรายงานการตรวจสอบภายใน โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจ

ประชุมปิดการตรวจสอบ (๕วันท าการ) 
ขั้นตอนที่ ๘ รายงานผลการตรวจสอบให้กรรมการเพ่ือพิจราณา (๕วันท าการ) 
ขั้นตอนที่ ๙ แจ้งผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ เสนอผู้อ านวยการเพ่ือสั่ง

การ และหน่วยรับตรวจเพื่อด าเนินการ (๓วันท าการ) 
ขั้นตอนที่ ๑๐ ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (หลังจากแจ้งผลให้หน่วยรับตรวจรับทราบตาม

ข้อเสนอแนะ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด) 
      กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้

สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ส าคัญประกอบด้วย 

๒.การวางแผนตรวจสอบ 
การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด 

ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหนและใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
คือ บุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณและอัตราก าลังที่ก าหนด 

การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ได้แก่ 
๒.๑   ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
        ๒.๑.๑    การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) แผนการตรวจสอบ 

หมายถึงแผนการปฏิบัติงานที่ผู้อ านวยการตรวจสอบภายในจ าท าขึ้น โดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของ
งาน ตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 

 
       แผนการตรวจสอบจะแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ 

     ก.    แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา ๓-๕ ปีโดย
ต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งในแผนฯ จะประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี 
     (๑)    หนว่ยรับตรวจต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝุายตรวจสอบภายใน 
     (๒)    เรื่องหรือแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว  



 

    (๓)    ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่งหรือในแต่ละ      
             เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
    (๔)    จ านวนผู้ตรวจสอบ/จ านวนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่   

         ละแห่งหรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 
       ข.    แผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา ๑ ปี
และต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการระบุหน่วยงานและเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแต่ละปีตามท่ีปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาวมาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
    (๑)    วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้ทราบถึงเรื่องอะไรบ้างเพ่ือจะได้  ก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
    (๒)    ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าจะด าเนินการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใดและ
เรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง เมื่อไหร่ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง และ
จ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง 
    (๓)   ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
    (๔)   งบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ 

      ๒.๑.๒        การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนการตรวจสอบตามข้อ ๑.๑.๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้อ านวยการส านัก
ตรวจสอบภายใน จะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายใน จึงต้องวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบว่าจะตรวจสอบเรื่องใด 
ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต การตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิ
งานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒     ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
        ๒.๒.๑    การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานของ
หน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งท าความคุ้นเคยกับหน่วยงานและระบบงานที่จะ
เลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงในขั้นต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นระบบ     
   การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น สามารถศึกษาจากแผนภูมิ การจัดแบ่งส่วนงาน 
นโยบาย เปูาหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติขององค์กรและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 
แผนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมข้ึน ผู้
ตรวจสอบภายในอาจใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง และจากกระดาษท าการและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในครั้งก่อนประกอบด้วย 
 ๒.๒.๒    การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
การประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้จัดให้มีข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน



 

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัด
วางไว้นั้นได้น าไปปฏิบัติตามที่ก าหนด และผลงานบรรลุตามเปูาหมายขององค์กร การประเมินผลการ
ควบคุมภายในแบ่งได้หลายประเภท เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมประเมินผลตาม
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้านหรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง 
การประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององค์กร เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะด าเนินการในประเภท
ใดก็ตาม ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  ดังนี้ 
 (๑)  การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ
หรือจะประเมินเฉพาะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง หรือจะ
ประเมินเฉพาะองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง 
 (๒)  การท าความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรท าความเข้าใจโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจากระบบการควบคุม
ภายใน 
 (๓)  การทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุม
ภายใน ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร 
ยังคงเหมือนหรือแตกต่างกับรูปแบบ โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการควบคุมที่ก าหนดไว้อย่างไร โดย
อาจใช้การสอบถาม และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง 
 (๔)  การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่า
ระบบ การควบคุมภายในที่มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตาม
เปูาหมายและวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 (๕)  การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่า 
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะ
ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป รวมทั้งช่วยในการก าหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบระยะเวลาที่
ใช้ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา 
อัตราก าลังและงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ๒.๒.๓  การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงนของ อ.ส.พ. โดยทั่วไปจะแบ่งตามส่วนและส านัก ดังนั้น การวางแผนการ
ตรวจสอบภายในให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่ควรด าเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้
อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายในที่มีอยู่ ได้แก่ อัตราก าลัง งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาการปฏิบับัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องน าแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดข้ึนและ



 

เป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญใน
ระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปีแรกๆ 
   ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ สามารถเลือกเมิน
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กรก็ได้ ตามความ
เหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลักๆ 
คือ 
   (๑)  การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้น จากสภาพแวดล้อมท่ัวไปทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และน ามาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน
ด้านความรู้ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น 
   (๒)  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความ
เสี่ยงภายในองค์กรว่าเป็นเรื่องใด ระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมี
ผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจก าหนดเกณฑ์ของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงที่พบเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ า และให้คะแนนก ากับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง ๓ คะแนน 
ระดับกลาง ๒ คะแนน ระดับต่ า ๑ คะแนน หรืออาจก าหนดเป็น ๕ ระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า     
ต่ ามาก เพ่ือให้ได้คะแนนที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพ่ิมมากขึ้นก็ย่อมได้ 
   ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ ผลกระทบที่เกิดอาจเทียบกับจ านวนเงินที่ต้อง
เสียไปจากการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือการระบุผลกระทบเป็นปริมาณหรือตัวเลข ตัวอย่างเช่น 
การจัดท าแผนก่อสร้างสนามกีฬาไม่มีการส ารวจข้อมูลอย่างเพียงพอ ท าให้มีอุปสรรคในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เสียค่าใช้จ่าย ในการส ารวจเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับความถี่จะเกิด และจากการเก็บ
ข้อมูลสถิติแล้วพบว่าเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เสียไปในแต่ละครั้งตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นอาจก าหนดว่าปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนี้หากอยู่ในความเสี่ยงระดับสูง ๓ คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง ๒ คะแนน จะอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นความเสี่ยงต่ า ๑ คะแนน ในเกณฑ์ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทลงไป 
เป็นต้น 
   ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปในภาพรวมของส่วน
และส านักว่าแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง 
   (๓)  จัดล าดับความเสี่ยง เมื่อทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมตามที่
เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้น ามาจัดเรียงล าดับคะแนนมากสุดไปหาน้อยสุด เพื่อใช้ใน
การวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีต่อไป 

    



 

๒.๒.๔  การวางแผนการตรวจสอบ 

ผลที่ได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในจะ
สามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด ดังนี้ 
   (๑)  น าล าดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาจัดช่วงความเสี่ยง
เพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดท่ีมีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ควรวางแผนการตรวจสอบในปีแรกๆ 
และไล่เรียงความเสี่ยงตามล าดับที่ค านวณได้ในปีต่อๆ ไป 
   (๒)  พิจารณาความถี่ที่ควรเข้าท าการตรวจสอบ 
   (๓)  ค านวณจ านวนคน/วัน ที่จะท าการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ 
   ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายใน 
มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้นๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้น
จะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
   เมื่อได้ก าหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนด
แผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการน าข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี  ดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ เพื่อจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
   (๒)  ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องท่ี
ตรวจความถี่ในการตรวจสอบ และจ านวนคน/วัน 
   (๓)  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ 
   (๔)  ก าหนดงบประมาณท่ีใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณท่ีจะใช้
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ ฯลฯ 

๒.๒.๕  การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ส านักตรวจสอบภายใน (Audit Assignment) ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยในการวาง
แผนการปฏิบัติงานต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบที่มีความส าคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น 
โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ
ภายในได้สอบทานและเห็นชอบด้วย 



 

   การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑)  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ประชุมหารือกับ
ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ สัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ารวจได้ จัดท าแผนภาพ (Flow chart) การ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น และในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้การประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานก็ควรต้อง
ประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อหาข้อมูลหลักฐานเพ่ิมเติม ที่จะก าหนดประเด็นของการตรวจสอบ
ว่าประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพ่ือจะได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป 
(๒)  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในเรื่อง หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้ เพื่อให้
ทราบว่าเมื่อตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้างในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่
ส าคัญๆ หรือท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(๓)  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นการก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าจะตรวจสอบอะไรเป็นจ านวนมากน้อย
เท่าใด ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่างๆ เอกสารหลักฐาน 
รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง    
(๔)  การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) หมายถึง การก าหนดวิธีการปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้
ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างด้วยวัตถุประสงค์
อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยในการรวบรวม
หลักฐาน  ในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท ารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 

แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม  ควรประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

   (๑)  เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบใน
เรื่องใด และ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง 
   (๒)  วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในจะทราบประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 



 

   (๓)  ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและ
ปริมาณงานที่จะท าการตรวจสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด
ไว้ 
   (๔)  แนวทางการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และ
การบันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมที่
จะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน และเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
   (๕)  ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด 
   (๖)  สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการ
อ้างอิงและการค้นหากระดาษท าการ นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ 
ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน 
   เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานขั้น
ต่อไปของผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าท าการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้ก าหนด
ไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน คือ กระดาษท าการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้ เพื่อบันทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงใน
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 

 ๓.  การเสนอและการอนุมัติแผน 

      เมื่อผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ
แผนการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือน
สุดท้ายของปีบัญชีการเงินรัฐวิสาหกิจพร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้
กระทรวงการคลังและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วัน และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด ซึ่งในระหว่างปีถ้ามีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้
ผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีที่มีการปรับปรุงต่อผู้อ านวยการ อ.ส.พ. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ 

  ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  ด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ
ระหว่างทีมตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดของขอบเขตการ
ตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควรด าเนินการ ดังนี้ 



 

   ๓.๑.๑  การมอบหมายงานตรวจสอบ ผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายใน ควร
มอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความช านาญ รวมทั้งควรเลือกงานที่
สามารถพัฒนาความช านาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็น
อิสระด้วย 
   ๓.๑.๒  วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจ
และเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
    (๑)  การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการ 
โดยลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 
    (๒)  การเข้าสับเกตการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปของการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
    (๓)  การท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และ
สินทรัพย์ ทั้งนี้ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
    (๔)  การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
    (๕)  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข   
   ๓.๑.๓  การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
   ผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในอย่างละเอียดและสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ก าหนด 
   ๓.๑.๔  การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ 
   ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องน าแผนการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้ามาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษท า
การ ซึ่งหัวหน้างานและผู้อ านวยการกองต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 
   ๓.๑.๕  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  
   ผู้ตรวจสอบภายใน อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายในทุกครั้ง 
 
 
 



 

   ๓.๑.๖  การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระท าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อผู้
ตรวจสอบภายในได้จัดท าสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ หรือผลสรุปจากที่ประชุมเรื่องต่างๆ ที่น าเข้ามาเป็นวาระการประชุม ดังนี้ 

๑. สรุปการตรวจสอบ 
๒. ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย 
๓. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมี

ความเห็นไม่ตรงกัน 
๔. แจ้งก าหนดการ การออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๕. ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ 

  ๓.๒  การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าส านัก หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ควรสอบทานให้แน่ใจวาทีมตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ และสอบทานกระดาษท าการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวม
ไว้จากการตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การ
ปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย  

๓.๒.๑  การรวบรวมหลักฐาน 
  หลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง เอกสารข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ใช้เป็นข้อมูลใน
การสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้นมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 
  ๓.๒.๒  การรวบรวมกระดาษท าการ 
  ๓.๒.๓  การสรุปผลการตรวจสอบ 
๓.๒.๑  คุณสมบตัิของหลักฐานการตรวจสอบ 
 ก.  ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ  ที่จะท าให้สามารถยืนยันหรือให้ข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผล ท าให้ทุกคนสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจ านวนเพียงพอหรือไม่นั้น
ต้องพิจารณว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีท่ีเป็นหลักฐานทางตรง ซึ่งได้แก่
หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจน แน่นอนท าให้ทุกคนหมดความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอถ้าเป็น
หลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่หลักฐานแวดล้อมท่ีมาเสริมความมั่นใจและความน่าจะเป็น ดังนั้นหลักฐาน
ทางอ้อมอาจจะต้องมีจ านวนมากหรือหลายประเภท 
 ข.  ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน  ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และโดยใช้
เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือ
มากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ดี 
น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐาน ที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน การสัเกตการณ์ การค านวณ



 

และวิธีการอ่ืนได้โดยตัวผู้ตรวจสอบภายในเองน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน
ของผู้อ่ืน ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรือร่าง ข้อมูลจากความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเชื่อถือกว่าความเห็นของบุคคลธรรมดา 
 ค.  ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน  หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
 ง.  ความมีประโยชน์ของหลักฐาน  หลักฐานที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารต้องมีสาระ 
(Materiality) หรือมีประโยชน์ และทันเวลา ในการสรุปความคิดเห็นหรือตัดสินใจของผู้บริหาร 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยการสรุป
การตรวจสอบจากกระดาษท าการที่ได้จัดท า ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาอย่างรอบคอบและสรุปเฉพาะ
สิ่งที่เป็นสาระส าคัญเท่านั้น 
๓.๒.๒ การรวบรวมกระดาษท าการ 
ความหมายกระดาษท าการตรวจสอบ 
 กระดาษท าการตรวจสอบ คือเอกสารท าการตรวจสอบซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท าและได้รับการ
สอบทานโดยผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   กระดาษท าการจะบันทึกหลักฐานที่ได้และผลการ
วิเคราะห์ที่ใช้สนับสนุนผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ 
ประเภทของกระดาษท าการตรวจสอบ 
 กระดาษท าการ (Work paper) นั้นจะประกอบด้วยเอกสารที่จัดเตรียมขึ้น เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
และจากการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งเอกสารเหล่านั้น
อาจได้มาจากแหล่งภายในและ/หรือจากภายนอกองค์การก็ได้ 
 ประเภทกระดาษท าการที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น  อาจจ าแนกลักษณะได้ดังต่อไปนี้ 

๑.  Audit  Assiqnment หมายถึง หนังสือมอบหมายให้ปฏิบัติตรวจสอบ จะเป็นหลักฐานการ
สั่งงานให้ตรวจสอบเรื่องอะไร วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ  ระยะเวลาการตรวจสอบ  และรายชื่อ
ตรวจสอบภายใน 
 ๒.  Audit  program หมายถึง แนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบและกระบวนวิธีการ
ตรวจสอบในรายละเอียดที่จะน ามาใช้ในการตรวจสอบ 
 ๓.  แบบสอบถาม หมายถึง แบบสอบถามระบบควบคุมภายใน หรือ lnternal     Control 
Questionnaire  Checklist  (lCQ)  ที่ได้ออกแบบในลักษณะ Audit  Program อย่างหนึ่งส าหรับการสอบ
ทานและประเมินระบบควบคุมภายใน เป็นกระดาษท าการที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบใช้ 
ICQ   ที่จัดท าข้ึนและผู้ตรวจสอบภายในได้น าไปใช้จนได้ค าตอบแล้วนั้นเป็นกระดาษท าการส าคัญที่จะต้อง
น ามาใช้เป็นหลักฐาน  การสรุปจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  และใช้เพ่ือประกอบการเขียนรายงานการ
ตรวจสอบ 



 

 ๔.  Flowchart หมายถึง ผังทางเดินของงานที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท าขึ้น เพื่ออธิบายทางไหล
ของกระบวนวิธีปฏิบัติงานต่างๆ นั้น  จะต้องมีค าอธิบายและเอกสารประกอบรายการต่างๆ เมื่อแล้วเสร็จให้
น ามาเก็บไว้ในแฟูมถาวร 
 ๕.  จดหมายโต้ตอบ หมายถึง บันทึกจากฝุายตรวจสอบภายใน เช่น จดหมายแนะน าตัวผู้
ตรวจสอบภายในหนึ่งหน่วย รับตรวจ จดหมายแจ้งผลการตรวจสอบ หนังสือตอบจากหน่วยรับตรวจ หรือ
เอกสารหลักฐานที่เป็นจดหมายโต้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบทางการถือเป็นกระดาษท าการ
ประเภทหนึ่ง 
 ๖.  Audit   schedule หมายถึง บันทึกก าหมดการต่างๆ เช่นแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน 
ประจ าปี เป็นกระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานและก าหนดการท างานให้เป็นไปตาม
ก าหนดการ 
 ๗.  Audit Note หมายถึง บันทึกขิอที่พบเห็นที่เป็นจุดอ่อนส าคัญ ที่อาจท าให้เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหายประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 ๘.  บันทึกของผู้ตรวจสอบหรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบทุกครั้ง ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องน าข้อมูลที่พบเห็นหรือที่รวบรวมจดบันทึกมาแล้วท าการวิเคราะห์และประเมินผล โดยการออก
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรังปรุง ในการพัฒนาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องเหล่านั้นในรูปกระดาษท า
การ 
 ๙. ข้อมูลที่เก่ียวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกับงานตรวจสอบนั้น 
ขั้นตอนการจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบ 
 การออกแบบและเนื้อหาหลักฐานที่บรรจุในกระดาษท าการตรวจสอบแต่ละงานจะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและสถานการณ์ของงานตรวจสอบ   อย่างไรก็ตามกระดาษท าการทุกการทุกงานต้องจัดท าให้
สมบูรณ์ตามกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้ 

๑.  การวางแผน 
๒.  การตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
๓.  วธิีการตรวจสอบ หลักฐานที่ได้ และการสรุปผลการตรวจ 
๔.  การสอบทานงาน 
๕.  การรายงานและการติดตามผล 

ประโยชน์ของกระดาษท าการการตรวจสอบ 

๑.  เป็นเครื่องสนับสนุนการสรุปผลและการจัดท ารายงานของผู้ตรวจ  เมือ่ผู้ตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบหรือแสดงความคิดเห็นในรายงาน ต้องมีหลักฐานสนับสนุนความเห็นหรือข้อสรุปนั้น
ซึ่งสิงเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในกระดาษท าการตรวจสอบ 
 
 



 

๒. เป็นเครื่องช่วยในการปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบ โดยเครื่องแสดงให้เห็นความคืบหน้า
ของงานที่ท า การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ และความจ าเป็นว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
หรือไม่ และสามารถสอบยืนยันหลักฐานที่ได้ระหว่างกันในกรณีที่มีผู้ตรวจสอบภายในหลายคนปฏิบัติงาน
เดียวกันในสถานที่ต่างกัน 

  ๓. เป็นเครื่องช่วยในการวางแผนการตรวจสอบ  โดยอาศัยกระดาษท าการครั้งก่อนเป็นแนวทาง
ก าหนดก าลังคนที่จะใช้กับงานที่จะมอบหมายในการตรวจสอบครั้งปัจจุบันอย่างเหมาะสม 

๔.ให้หลักฐานที่ถาวรในการอ้างอิง   เนื่องจากในกระดาษท าการได้จดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการตรวจสอบ และหลักฐานที่พบระหว่างการตรวจสอบ ฉะนั้น จึงสามารถใช้หลักฐานเหล่านี้ส าหรับ
อ้างอิงหรือค้นหาข้อเท็จจริงได้ทุกเมื่อ เช่น ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจ หรือใช้เป็น
พยานหลักฐานในการต่อสู้คดี ฯลฯ 

๕.เป็นเครื่องชี้น าแนวทางในการตรวจสอบครั้งต่อไป  โดยอาศัยหลักฐานจากกระดาษท าการ
ตรวจสอบครั้งก่อนมาพิจารณาถึงวิธีการตรวจสอบที่ควรใช้หรือเพ่ิมเติมในครั้งนี้ สิ่งที่ควรต้องติดตามจาก
ครั้งก่อน และใช้เป็นกรณีศึกษาได้ 

๖.เป็นเครื่องช่วยในการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  โดยการน าหลักฐาน
ซึ่งจดบันทึกไว้ในกระดาษท าการตรวจสอบศึกษาวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์และความเหมาะสมของ
ระบบงานเพ่ือให้ข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็น ตลอดจนค าแนะน าที่จ าเป็นเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ของระบบงานนั้น 

๗.เป็นเครื่องมือวัดความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  โดยพิจารณา
ประสิทธิภาพของการจัดท ากระดาษท าการ ผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้ตรวจสอบได้
ต้องมีความสามารถในการจัดท ากระดาษท าการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สามารถเลือกหลักฐาน วิเคราะห์
ข้อเท็จจริงที่ส าคัญในการตรวจสอบ และสิ่งที่ควรบันทึกไว้ในกระดาษท าการตรวจสอบ ต้องมีความเข้าใจ
และรู้จักพิจารณาขอบเขตของการทดสอบหลักฐานที่ได้รับนอกเหนือจากการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี มี
บ ุคลิกภาพและความประพฤติที่เหมาะสม 

๘.เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน  โดยการน ากระดาษท าการครั้งก่อนมาอบรม 
ชี้น าและแนะแนวทางผู้ตรวจสอบภายในให้เข้าใจถึงลักษณะของงานที่ต้องท า ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่คาด
ว่าจะพบในขณะตรวจสอบ หรือน ากรณีจากการตรวจสอบครั้งก่อนมาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในฝึกท าได้ 

ลักษณะของกระดาษท าการตรวจสอบที่ดี 

๑. ความถูกต้องและสมบูรณ์  ความถูกต้อง หมายความว่าเป็นหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจริง รวมทั้งได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นจนแน่ใจว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ ความถูกต้องยังรวมถึง ชื่อ
บุคคล สถานที่ วันที่ จ านวนและหลักฐานอ้างอิงอ่ืน นอกจากนั้น หากสอบยันกันได้ระหว่างกระดาษท าการ
ที่อ้างอิงหากมีผลต่าง ต้องมีการท ากระทบยอดและแจ้งผลให้ทราบในกระดาษท าการส่วนความสมบูรณ์ของ



 

กระดาษท าการ หมายความว่าต้องมีกระดาษท าการตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ ที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น และใช้อ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ 

๒. ความชัดเจนและเข้าใจง่าย  ความชัดเจนเริ่มตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์ที่จัดท า วิธีการตรวจสอบ 
และล าดับผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนติดตามและสรุปความเห็นตามได้ง่าย นอกจากนี้ ควร
เลือกใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีค าอธิบายความอย่างกะทัดรัดและได้ใจความ ทั้งนี้กระดาษท าการตรวจสอบ
แผ่นหนึ่งควรใช้บันทึกส าหรับวัตถุประสงค์หนึ่ง ไม่ควรปะปนกันหลายๆ เรื่อง 

๓. ความเรียบร้อยและอ่านง่าย  กระดาษท าการตรวจสอบแต่ละแผ่นควรจัดท าให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เขียนเรียงตามล าดับจากบนลงล่าง จากซ้ายสู่ขวามือ ด้วยลายมือและการลงนามท่ีอ่านง่าย 
รวมทั้งควรจัดเรียงกระดาษท าการตรวจสอบแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน เช่น เรียงจากเอกสารแผ่น
สรุป เอกสารประกอบ เก็บในแฟูมตามหมวดและรหัสอ้างอิงที่เป็นระบบเดียวกัน 

๔. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์  กระดาษท าการตรวจสอบควรให้หลักฐานที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดท าและตรงกับวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง
ไม่ควรมีรายละเอียดเกินความจ าเป็น ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการจัดท าแล้วยังท าให้ยากต่อการ
ค้นหาหลักฐานที่ต้องการ เช่น การอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียด เพียงแต่
สรุปขั้นตอนส าคัญ วิธีการตรวจสอบส าคัญและสรุปการตรวจ ถ้าหากผลการตรวจพบปัญหาส าคัญได้ แต่
หากผลการตรวจพบปัญหาส าคัญ ผู้ตรวจสอบภายในต้องระมัดระวังว่ามีกระดาษท าการเพียงพอที่ใช้แสดง
สภาพปัญหา ปริมาณและวันที่ที่พบ รวมทั้งชื่อบุคคลที่ผู้ตรวจสอบไปพบหรือปรึกษาหารือ ผลของการ
ปรึกษาหารือ การสรุปข้อยุติและการแก้ไขปัญหา ฯลฯ ก่อนการเสนอการแก้ไขปัญหาในงานนั้น 

ข้อแนะน าในการจัดท ากระดาษท าการ 

๑. กระดาษท าการตรวจสอบควรประกอบด้วยหลักฐาน ดังนี้ 
๑.ชื่อกระดาษท าการที่แสดงให้เห็นลักษณะหรือสิ่งที่จะจัดท า เช่น กระดาษท าการยืนยัน 

ยอดลูกหนี้ ใบตรวจนับสินค้า ฯลฯ 
๒.ชื่อหน่วยรับตรวจ สถานที่ ชื่อผู้ตรวจ ชื่อผู้สอบทาน วันที่ 
๓.วัตถุประสงค์ แหล่งหลักฐาน ขอบเขตการตรวจ วิธีการตรวจ 

                     ๔.เลขรหัสกระดาษท าการ รหัสอ้างอิง 
๒.รูปแบบกระดาษท าการตรวจสอบควรออกแบบให้ง่ายต่อการจัดท า สอบทาน และมี

ประสิทธิภาพ 
๑.เรียบร้อย อ่านง่าย ช่วงจังหวะเหมาะสมและใช้เขียนหน้าเดียว 
๒.ขนาดมาตรฐาน หรือพับให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ต าแหน่งและรูปแบบเป็นมาตรฐานหรือคล้ายคลึงกันให้
มากที่สุด 
๓.ใช้เครื่องหมายตรวจสอบมาตรฐานและมีค าอธิบายเครื่องหมายที่ใช้ในหน้าแรกของกลุ่มกระดาษท าการ
ตรวจสอบ หรือในหน้ากระดาษท าการตรวจสอบนั้น 



 

๔.ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดท า ผู้ตรวจสอบควรประหยัดเวลาการท าโดยใช้เอกสารบางส่วนที่
หน่วยงานจัดท าขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องและใช้เป็นกระดาษท าการตรวจสอบได้ การถ่ายเอกสารหรือ
เก็บส าเนาควรท าเท่าท่ีจ าเป็น 
๕.กระดาษท าการที่ใช้บ่อยอาจจะออกรูปแบบมาตรฐานไว้ เพื่อประหยัดเวลาการจัดท าแต่ควรมีเนื้อที่ว่าง
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มหลักฐานที่พบพิเศษในแต่ละงาน 

          ๓.การจัดท ากระดาษท าการสรุปเป็นแผ่นแรกของกลุ่มกระดาษท าการตรวจสอบ เพ่ือง่ายต่อการ
สอบทานและติดตามเรื่อง ซึ่งท าได้หลายรูปแบบ เช่น 

๑. สรุปผลการทดสอบ โดยระบุวัตถุประสงค์ขอบเขตการทดสอบ ผลที่ได้จากการ
ทดสอบ การติดตามผล ความคาดเคลื่อนที่พบ การสรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบ หากต้องมีกระดาษท า
การประกอบก็ให้เรียงตามล าดับที่แจ้งในกระดาษท าการตรวจสอบสรุปและระบุเลขที่กระดาษท าการอ้างอิง 

๒. การสรุปตามล าดับข้อบกพร่องที่รายงาน 
๓. การสรุปผลการตรวจในแนวการตรวจสอบและระบุเลขท่ีกระดาษท าการอ้างอิง 

๔. ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ควรมีหลักฐานระบุถึงวันที่ที่ตรวจพบ ชื่อบุคคลที่ได้
สอบถามหรือประชุมปรึกษาหารือ ผลสรุปจากการประชุมปรึกษาหารือ ชื่อบุคคลที่จะรับผิดชอบในการ
แก้ไข รวมถึงวันที่ที่ท าการแก้ไข 

๕. ควรเก็บเอกสารเฉพาะส่วนที่จ าเป็นต่อการอ้างอิงและยืนยันผลสรุปเท่านั้น 
เอกสารส่วนเกินอ่ืนควรท าลายหรือส่งคืนผู้เกี่ยวข้อง 

๔. การก าหนดระบบดัชนีกระดาษท าการตรวจสอบ ให้ง่ายต่อความเข้าใจ การปรับปรุงเพ่ิม-ลด 
และช่วยในการจัดเก็บหรือค้นหากระดาษท าการตรวจสอบในแฟูม 

๑. กระดาษท าการตรวจสอบทุกแผ่นควรมีเลขที่รหัสก ากับตรงมุมขวามือด้านบน 
เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บเป็นหมวดและเรียงตามล าดับ การให้รหัสควรก าหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นระบบ 
เพ่ือให้ผู้จัดท าเขียนรหัสได้ทันทีเมื่อจัดท ากระดาษท าการนั้นเสร็จและยังช่วยให้เขียนรหัสกระดาษท าการ
ตรวจสอบที่อ้างอิงได้ทันที 

๒. การเขียนรหัสอ้างอิง (Cross-Reference) นิยมเขียนด้วยปากกาหรือดินสอสีที่
แตกต่างจากท่ีใช้ท ากระดาษท าการตรวจสอบเพ่ือเน้นให้เห็นชัด 

แฟ้มกระดาษท าการตรวจสอบ 

  กระดาษท าการจะมี ๒ ลักษณะ คือ กระดาษท าการตรวจสอบที่จัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้าให้
ผู้ตรวจสอบภายในน าไปใช้ โดยน าติดตัวไปใช้กรอกข้อความเอง และกระดาษท าการท่ีจัดส่งไปให้บุคคลอ่ืน
กรอกข้อความตอบกลับมา 

 นอกจากนั้นแล้วยังมีข้อมูลและเอกสารอื่น เช่น หนังสือ หรือจดหมายโต้ตอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่ส าคัญ ที่เก่ียวข้องกับรายงานการตรวจสอบก็ควรน าเก็บเข้าแฟูมไว้ 



 

  ๑.   ประเภทแฟูมกระดาษท าการตรวจสอบ 
   กระดาษท าการจะแยกเก็บไว้ใน ๒ แฟูม คือ 

๑) -    แฟูมปัจจุบัน (Current File) 
  แฟูมปัจจุบันเป็นแฟูมใช้เก็บกระดาษท าการตรวจสอบที่ใช้ในงานตรวจสอบครั้งหนึ่งๆ 
หรือในรอบระยะเวลาการตรวจสอบช่วงหนึ่งๆ กระดาษท าการที่รวบรวมไว้ในแฟูมปัจจุบัน จะน ามาใช้
ประกอบเขียนรายงานผลการตรวจสอบและ ใช้เป็นหลักฐานเอกสารประกอบรายงานนั้น ปกติให้เก็บไว้ได้
นาน ๑ ปี 

- แฟูมถาวร (Permanent File) 
  แฟูมถาวรเป็นที่รวบรวมของกระดาษท าการตรวจสอบที่จ าเป็นต้องเก็บ

ไว้อ้างอิงในการตรวจสอบครั้งต่อๆ ไปหรือในปีต่อๆ ไป และเป็นกระดาษท าการตรวจสอบที่เก็บข้อมูล
ส าคัญๆ ไว้  

๒) การจัดเก็บข้อมูลในแฟูมปัจจุบัน (Current File) 
ปกติเก็บไว้นาน ๑ ปี เอกสารที่ควรเก็บไว้ในแฟูมปัจจุบันได้แก่ 
๑. หนังสือโต้ตอบกับหน่วยรับตรวจในระยะเวลาตรวจสอบ 
๒. หนังสือถึงผู้บริหาร ระบุถึงจุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน พร้อมข้อแก้ไข 
๓. แบบสอบถามการประเมินระบบควบคุมภายใน และการประเมินความพึงพอใจ 
๔. แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจ าปี 
๕. บัญชีที่ตรวจสอบ 
๖. ใบยืนยันยอด และ/หรือ ค าตอบ 
๗. กระดาษท าการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลและงบการเงิน 
๘. กระดาษท าการตรวจสอบแสดงผลการตรวจนับเงินสด ทรัพย์สินต่างๆ 
๙. กระดาษท าการตรวจสอบแสดงรายการปรับปรุงทางการบัญชี 

๓) การจัดเก็บข้อมูลในแฟูมถาวร (Permanent File) 
ปกติเก็บไว้ ๑๐ ปี เอกสารที่ควรเก็บไว้ในแฟูมถาวรได้แก่ 
๑. ส าเนาหลักฐานที่ถูกตรวจสอบ 
๒. ผังการจัดองค์การ 
๓. คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ 
๔. ผังงานหลักที่ส าคัญ 
๕. รายงานการประชุม 
๖. รายงานการสอบบัญชีปีต่างๆ 
๗. ส าเนาสัญญาต่างๆ ข้อตกลงความร่วมมือ 
๘. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญที่ อ.ส.พ. ถือปฏิบัติอยู่ 
๙. ส าเนาแบบยื่นแสดงรายการเสียภาษีปีก่อน ๆ 



 

การสอบทานกระดาษท าการตรวจสอบ 
๑. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ จะต้องท าการสอบทานกระดาษท าการตรวจสอบเสมอ 
๒. การสอบทานควรท าเป็นระยะๆ ในช่วงการตรวจสอบ 
๓. ไม่ควรท าการสอบทานรวดเดียว เมื่อท าการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
๔. หลักฐานแสดงการสอบทานกระดาษท าการตรวจสอบ 

๑) แบ่งบันทึกกระดาษท าการเป็น ๒ ซีก 
๒) ซีกซ้ายเป็นการจดข้อมูลกระดาษท าการตรวจสอบ 

ซีกขวาเป็นการสอบทานกระดาษท าการตรวจสอบ 
ผลการสอบทานกระดาษท าการตรวจสอบด้านซีกขวา ควรเริ่มต้น
ด้วยค าว่า “ข้อสังเกตจากการตรวจสอบปรากฏว่า..............” 

 ๕.   ผูส้อบทานกระดาษท าการตรวจสอบต้องลงชื่อและวันที่ ที่ท าการสอบทานนั้น       
ไว้ด้วย 
๖.  ผู้สอบทานกระดาษท าการตรวจสอบจะต้องสอบทานกระดาษท าการทุกแผ่น 

  กระดาษท าการตรวจสอบที่ไม่ได้ท าประโยชน์ต่อการตรวจสอบครั้งต่อไป หรือไม่
มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้เขียนรายงาน หรือใช้เป็นหลักฐานประกอบปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรแยกออก
และท าลาย 
  ข้อมูลส าคัญในแฟูมถาวร (Permanent File) จะต้องมีการสอบทานและปรับปรุงทุกครั้ง
ที่ท าการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

  ๗.  มาตรฐานกระดาษท าการตรวจสอบ 
  ในการสอบทานกระดาษท าการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบจะต้อง

ท าการตรวจสอบเช็คเรื่องมาตรฐานของกระดาษท าการตรวจสอบทุกครั้ง 
  มาตรฐานกระดาษท าการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่าง, รูปแบบ, ขนาดของ
กระดาษท าการตรวจสอบ หรือเนื้อหา หัวข้อเรื่องที่จะก าหนดให้ใช้ปฏิบัติงานต้องได้มาตรฐานเดียวกันเสมอ 
โดยเฉพาะการเช็คสอบรูปแบบกระดาษท าการตรวจสอบใหม่ที่ได้ทบทวนใหม่ จะต้องให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับรูปแบบเดิมที่ท าไว้ทั้งหมดด้วย เรื่องส าคัญที่ควรก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานของ
กระดาษท าการตรวจสอบ คือ 

๑) การมีรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน 
๒) การให้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๓) ความสมบูรณ์ถูกต้องตรงกับความจริง 
๔) ความชัดเจน มีระเบียบเรียบร้อย อ่านเข้าใจง่าย 

 ดังนั้น ผู้ท าหน้าที่สอบทานกระดาษท าการจึงต้องศึกษา และติดตามแบบฟอร์มและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับกระดาษท าการของฝุายตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องด้วย 



 

การสอบทานกระดาษท าการตรวจสอบ 

  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจไปแล้ว ควรมีการสอบทานงานเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าและคุณภาพของหลักฐานที่ใช้ประกอบรายงาน โดยผู้สอบทานตามสายการ
บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีความรู้และทักษะมากกว่าผู้จัดท า แล้วบันทึกผลการสอบทานไว้เป็นหลักฐานใน
กระดาษท่ีเรียกว่า กระดาษท าการตรวจสอบ รวมทั้งการบันทึกข้อสงสัยหรือสิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมและมีการสอบทานซ้ าอีกครั้งเมื่อผู้จัดท าได้อธิบายหรือปฎิบัติงานเพิ่มเติมแล้ว 

  วิธีการสอบทานอาจจะจัดท าในรูปตารางสรุปกิจกรรมที่ควรท า (Check List) ซึ่ง
รวมการสอบทานในเรื่องดังต่อไปนี้สอบทานการปฏิบัติตามแผนงานตรวจ 

๑. สอบทานความถูกต้องของหลักวิชา  หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
๓. สอบทานการจัดท ากระดาษให้ได้ตามลักษณะกระดาษท าการตรวจสอบที่ดี 

โดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่รายงานต้องสอบทานความครบถ้วน เพียงพอของกระดาษท าการเป็นกรณีพิเศษ   
การสรุปผลการตรวจสอบ 

การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อน
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว
เสร็จ หรือเป็นเรื่องท่ีเห็นว่าจ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่
ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบถึงสิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้ระหว่าง
การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควรแก่การรายงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

ในการสรุปผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้อตรวจพบให้ครบ
องค์ประกอบ โดยต้องชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร สิ่งที่ตรวจ
พบต่างจากข้อก าหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ตรวจพบมีผลอย่างไรบ้าง ท าไมจึงเกิดขึ้น
ได้และจะแก้ไขได้อย่างไร 

๔. การจัดท ารายงานและติดตามผล 
  ๔.๑  การจัดท ารายงาน 
  การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน 
สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรทราบ 

  



 

 การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องเอาใจใส่ เป็นพิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญ 
ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ 

 
ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี 
 ๑. ถูกต้อง  รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค ตัวเลขทุกตัว 
เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูลเหล่านั้นแล้ว การ
อ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารประกอบและสามารถให้ค าอธิบายแล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง การรายงาน
สิ่งใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผู้ตรวจสอบภายในได้ทราบหรือได้ยอกรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรงตามข้อเท็จจริง 
 ๒.  ชัดเจน  หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารข้อความหรือความต้องการของผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการตีความ
หรืออธิบายเพ่ิมเติม 
 ๓.  กะทัดรัด  หมายถึง  การตัดทอนความคิด ข้อความ ค าพูดที่ฟุุมเฟือย  หรือสิ่งที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ และสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป 
 ๔.  ทันกาล  การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์
ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะผู้บริหารต้องน าสิ่งที่
เสนอในรายงานไปด าเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพื่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 
 ๕.  สร้างสรรค์  การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความจริงใจของผู้ตรวจสอบ 
ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่ต้องการให้ปรับปรุง ท า
ให้ผู้อ่านคล้อยตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปรับปรุง 
การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดยปราศจากการเสนอแนะข้อยุติที่
ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า 
 ๖.  จูงใจ  การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยการใช้รูปแบบ
ถ้อยค าและศิลปะของภาษา ท าให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือข้อแนะน าที่ผู้
ตรวจสอบภายในเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กร ไม่ต าหนิ
โดยไม่มีข้อแนะน าในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่แก้ไข 
รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ และความต้องการของ
ฝุายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้ 
 ๑. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผล
การปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดท ารายงานสรุปผล
การตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร 



 

 ๒.  การรายงานด้วยวาจา แยกเป็น 
 ๓. การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน
เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริการหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ 
เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหากมากขึ้น 
 ๔. การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการน าเสนอ
ด้วยวาจาประกอบ 
  การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า หรือผลการตรวจสอบ
โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือขอความ
คิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ผู้รับตรวจไม่ให้
ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพ่ือการตรวจสอบ 
รายงานแบบเป็นทางการและรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 ๑. บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร (เป็นการสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบและน าเสนอเฉพาะ
ประเด็นที่ส าคัญที่มีความเสี่ยงสูง) การเสนอรายงานควรจัดท าบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของรายงานที่จะน าเสนอ
บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจนและได้ใจความครอบคลุมเนื้อหาของ
รายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กรและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปรับปรุงโดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้บริหารเข้าใจและสั่งการได้ 
 ๒. บทน า คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบเรื่องอะไร
ในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ หรือเป็นการตรวจสอบกรณีพิเศษ 
 ๓. วัตถุประสงค์ แสดงเปูาหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานติดตามประเด็น
ได้สะดวก และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ 
 ๔. ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ท าการตรวจสอบมีมากน้อยเพียงใด มี
ข้อจ ากัดอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้องชะลอการตรวจสอบไว้ก่อน พร้อม
เหตุผลประกอบ 
 ๕. สิ่งที่ตรวจพบ เป็นส่วนส าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
ทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการด าเนินการแก้ไข รวมทั้งความเห็นของผู้รับการตรวจ 
 ๖. ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อผู้บริหารหรือผู้อ านวยการ
ฝุายตรวจสอบภายใน เพื่อสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะสร้างสรรค์ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 
 ๗. ความเห็น หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน
เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น 
 ๘. เอกสารประกอบ เนื่องจากการรายงานเป็นเพียงการสรุปผล ดังนั้น รายงานควรเสนออย่าง
กะทัดรัด ข้อมูลใดที่จ าเป็นต้องอ้างถึงแต่เป็นข้อมูลยาวหรือมีรายละเอียดมาก ควรแสดงเป็นเอกสาร
ประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมากจนเกินไปจนท าให้รายงานไม่น่าสนใจ 



 

 ๔.๒  การติดตามผล 
 การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับการ
ตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่องที่
พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อ านวยการแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่า
ผู้บริหาร ได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้วฝุายตรวจสอบภายในต้องติดตามหน่วยรับตรวจได้
มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องนั้นได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เพ่ือรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 
และหากผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความ
เสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต 
 การติดตามผลการปฏิบัติและการให้ค าแนะน าปรึกษาตามข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะของ
รายงานผลการตรวจสอบ 
 ผู้อ านวยการฝุายตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนก าหนดเวลาที่
เหมาะสมการติดตามผล โดยให้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่องจาก
หน่วยงานเป็นระยะๆ หากมีปัญหาว่าหน่วยรับตรวจไม่สามารถแก้ไขได้ จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าไป
พิจารณาให้ค าแนะน าเพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ และเมื่อหน่วยรับตรวจด าเนินการแก้ไขจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องแล้ว ฝุายตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ว่าการทราบ
อีกครั้งหนึ่ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            บทสรุป 

 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในฉบับนี้ มีเปูาหมายส าคัญเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในหลักการ
ตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด้วย
ความมั่นใจอย่างมีคุณภาพ ผลงานที่ได้เป็นที่ยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มมูลค่า (Value 
Added) แก่ อ.ส.พ. ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานก่อให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการที่
ดี ผลของการด าเนินงานของ อ.ส.พ. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยขั้นตอน ซึ่งในแต่ละข้ันตอนผู้
ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม อันจะท าให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่ก าหนด รวมทั้งได้หลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อสรุปหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตรวจพบ (Audit Findings) ของตน การเริ่มต้นกระบวนการ
ตรวจสอบตั้งแต่ข้ันตอนของการวางแผน ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างมาก โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องใช้ข้อมูลจากเทคนิคการประเมินความเสี่ยงเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกิจกรรมที่
จะตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรของฝุายตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผลยิ่งขี้น ส่วนในขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่างๆ เป็นอย่างดีและอย่างมีเทคนิค ได้แก่ เทคนิค
ส าคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การสอบถาม การสังเกตการณ์ การตรวจ
นับของจริง การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ และการค านวณเป็นต้น ส่วนเทคนิคส าคัญท่ีใช้ในการ
สรุปผลการตรวจสอบ เช่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การรายงานผลการปฏิบัติงานมีทั้งการ
รายงานโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร เทคนิคการน าเสนอ เทคนิคการเขียนรายงาน เป็นต้น 
ส าหรับขั้นตอนของการติดตามผลควรได้มีการรับฟังความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ทีม เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาตรงประเด็นและปฏิบัติได้ 

 ปัจจัยความส าเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่วัดจากความยอมรับ
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน แต่ความส าเร็จจะเกิดขี้นได้ต้องอาศัยแทคนิคการ
ตรวจสอบประกอบกับทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร
ให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับจากผู้บริหารและหน่วยรับตรวจขององค์กร การรวบรวม
หลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ์อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรอย่างแท้จริง 
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