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ส่วนที่ ๑ 
บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
๑.๑ ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้ งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้ งแรก 
เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๘ โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
พ . ศ .  ๒๕๑ ๘  ใ ช้ ชื่ อ ว่ า  “ วิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ล ยี แ ล ะอาชี ว ศึ กษ า ”  แ ล ะ โ อนวิ ท ย าลั ย เ ทคนิ ค  
วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมา
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอย้่ หั วทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนามว่า  “ราชมงคล” 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๑ ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาได้รับการเปลี่ยนชื่อ
ใหมเ่ป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งก าหนดให้
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ท าให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมีแนวคิดใน
ก า ร ย ก ฐ า น ะ เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย นิ ติ บุ ค ค ล  ก ร ะ ทั่ ง เ มื่ อ วั น ที่  ๑ ๘  ม ก ร า ค ม  
พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล  พ.ศ .  ๒๕๔๘ ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุ เบกษา  เป็นผลให้มีมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลเกิดขึ้ น ใหม่  จ านวน ๙ แห่ ง  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นส้งที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตคร้
วิชาชีพ และให้ผ้้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญาเป็นหลัก  

มหาวิทยาลั ย เทค โนโลยีราชมงคลล้ านนา เป็น  ๑ ใน ๙ ของมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี 
ราชมงคล ซึ่งตั้งอย้่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ใน ๖ เขตจังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ล าปาง 
ตาก และพิษณุโลก มีตราประจ าเป็นร้ปวงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นร้ปดอกบัวบาน ๘ 
กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค ๘ และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไป
ทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอย้่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์
พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์เป็นผ้้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 
บนตราร้ปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข ๙ อย้่ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตราวงกลมท า
เป็นกรอบโค้งรองรับชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” คั่นปิดท้ายของกรอบด้วยลวดลาย
ดอกไม้ทิพย์ประจ ายามทั้งสองข้างหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ดังร้ปที่ ๑.๑ มีสีน้ าตาลทอง 
เป็นสีประจ าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนเปรียบได้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตั้งอย้่ ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม 
อันเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้เจริญก้าวหน้าเป็นศ้นย์แห่งนวัตกรรมการเรียนร้้  ดังร้ปที่ ๑.๒ และมีต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย คือต้น   
กาสะลอง (ปีบขาว) หรือต้นปีบ เป็นต้นไม้ที่ร้้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา มีล าต้นแข็งแรง ส้งโปร่ง มีช่อดอก
สีขาว บานสะพรั่ง ดอกมีกลิ่นหอม เปรียบประดุจคุณลักษณะของนักบัณฑิตพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5


๖ 

 

ความร้้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมประเทศชาติพร้อมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ดังร้ปที่ ๑.๓ 

 
 
 
 
 

 

 

ร้ปที่ ๑.๑ ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ร้ปที่ ๑.๒ สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ร้ปที่ ๑.๓ ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 ปรัชญา : นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
 
วิสัยทัศน์  :  มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
 

 พันธกิจ : 
    ๑. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตคร้วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับประเทศ 
ภ้มิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความร้้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 

๓. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความร้้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
และสังคม 

๔. จัดการเรียนร้้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปส้่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
หรือสร้างโอกาสและม้ลค่าเพ่ิมให้กับผ้้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

๕. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
๑.๓ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – On) 
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 
 

 เอกลักษณ์ : 
   ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ประกอบด้วย 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร  เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง 
ทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
นวัตกรรม อาหารสุขภาพ และพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน และสร้างความเข้าใจ  ให้มี
เป้าหมายเดียวกันส้่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
 
 



๘ 

 

 วัฒนธรรมองค์กร :  
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจาก
อักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna) 
        R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
 M : Morality - ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
 U : Unity - ความเป็นหนึ่งเดียว 
 T : Technology - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา 
 L : Learning society - สังคมแห่งการเรียนร้้ 
 
๑.๔ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
         ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอย้่ที่ ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร ๐ – ๕๓๙๒ – ๑๔๔๔ โทรสาร ๐–๕๓๒๑-๓๑๘๓   
 
๑.๕ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีการแบ่ งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็ น 
ส่วนราชการต่าง ๆ ดังร้ปที่ ๑.๔ 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 
ร้ปที่ ๑.๔ โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



๙ 

 

ส่วนที่ ๒ 
บริบทของส านักงานตรวจสอบภายใน 

๒.๑ ประวัติส านักงานตรวจสอบภายใน  
               ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย ๑ คนเพ่ือท าหน้าที่เป็นผ้้ตรวจสอบภายใน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีอ้าง
ถึงหนังสือที่ สร.๐๒๐/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ เรื่องการแต่งตั้งผ้้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
ก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอ่ืนที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดที่มีต าแหน่ง
อัตราก าลังเพ่ือท าหน้าที่ผ้้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผ้้ว่าราชการแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลางท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผ้้ตรวจสอบภายใน 
    ส่วนในเรื่องการก ากับด้แล การก าหนดขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมงาน
ที่มีความส าคัญ มีความเสี่ยง มีงบประมาณส้งอีกรวมทั้งมีสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น และ
การก าหนดมาตรการการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพนั้น เป็นการก าหนดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของ
แต่ละกระทรวง รวมทั้งให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวงขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าที่ตรวจสอบตามขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนด หรือให้ความเห็นชอบและผ้้บริหารมอบหมาย 
    ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จึงได้จัดตั้งส านักงานตรวจสอบภายในขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อนุมัติให้เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง และมีหน่วยงานควบคุมภายในเป็น
หน่วยงานภายในของส านักงานตรวจสอบภายในเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๙ (วรรคสาม) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมาตรา ๑๕ (๒) (๖)   
     การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๔๑ (๕/๒๕๕๔) วันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย (ก.ต.บ.) เพ่ือปฎิบัติ
หน้าที่ตามข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๔ มีหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ก.ต.บ.โดยต าแหน่ง  ส านักงานตรวจสอบ
ภายในจึงได้มีการปรับโครงสร้างการท างานของส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน รหัส ๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม อนุมัติตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก าหนดให้ยกเลิกหน่วยงานควบคุมภายในซึ่งเดิมเป็นหน่วยงาน
ภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน ให้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของมทร.ล้านนา สังกัดกองนโยบายและแผนแทน  
     ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรต าแหน่งนัก
ตรวจสอบภายในให้กับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน ๗ หน่วย
เบิกจ่าย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ก าหนดให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายต้องมีผ้้ตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ 



๑๐ 

 

      จนกระทั่งที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๙ (๕/
๒๕๖๓) วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) เพ่ือท าหน้าที่ตามข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๖๓ โดยการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล จึงท าให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้น ทั้งนี้ ก าหนดให้
รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ค.ต.ป. และหัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ค.ต.ป. โดยต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป 
 
๒.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 ปรัชญา 

“ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ระมัดระวังรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่” 
 
  วิสัยทัศน์ 
  มุ่งมั่นในการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานการตรวจสอบของ

ส่วนงานราชการ 
 
  พันธกิจ 

 ๑. เสริมสร้างและพัฒนาผ้้ตรวจสอบให้มีความร้้ความสามารถ 
 ๒. จัดท าแนวทางการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ 
 ๓. ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
 ๔. ให้ค าแนะน า ปรึกษา เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ 
 ๕. วางแผนการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งน าเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผ้้บริหาร 
 

๒.๓ ที่ตั้งของส านักงานตรวจสอบภายใน      
         ที่ตั้งของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอย้่ที่ ๑๒๘ ถนนห้วย
แก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร ๐ – ๕๓๙๒ – ๑๔๔๔ ต่อ ๑๐๑๙,๑๐๒๒ โทรสาร ๐–
๕๓๒๑-๓๑๘๓  E-mail:  audit@rmutl.ac. th, audit_rmutl@hotmail.com Facebook:  ส านั กงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
 
 
 

mailto:audit@rmutl.ac.th
mailto:audit_rmutl@hotmail.com


๑๑ 

 

๒.๔ โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานตรวจสอบภายใน  
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ร้ปที่ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธกิารบด ี

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายในพื้นที ่

คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) 
 

สภามหาวิทยาลัย 



๑๒ 

 

ส่วนที่ ๓   

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือผ้้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดม้ลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ส้งสุดดังกล่าว ผ้้ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความร้้ใน
หลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ทั้งจากหลักการสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการเพ่ือให้ผ้้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
๓.๑ ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่าง
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับด้แลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มา :The Institute of Internal 
Auditors : IIA และกลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

 
๓.๒ ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อม้ลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้าน
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมม้ลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผ้้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และด้แลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้  (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับด้แลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
จนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountabilityand 
Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อม้ลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audittability) 

๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency andEffectiveness 
of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อม้ล
ทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อม้ลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุมลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน



๑๓ 

 

และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผ้้บริหารและ
ผ้้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 

๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ( Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ส้งสุดต่อ
องค์กร 

๕. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร
ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

 
๓.๓ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการท า
หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อม้ลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผ้้ปฏิบัติง านทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอย้่ในร้ปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผ้้บริหาร 
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (ที่มา : กลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

 
๓.๔ ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

๑. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบ้รณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงินและการ
ด าเนินงาน 

๒. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร
ก าหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบส าคัญท่ีเกิดข้ึน 

๓. การสอบทานวิธีการป้องกันด้แลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิส้จน์ความมีอย้่จริงของ
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 

๔. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
๕. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

๓.๕ ประเภทของการตรวจสอบภายใน  
ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธี

ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆในองค์กร   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายในความถ้กต้อง
เชื่อถือได้ของข้อม้ลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมด้แลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่ง 
การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผ้้บริหารใน
องค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป (ท่ีมา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 



๑๔ 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส าคัญใน
การก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็น ๖ 
ประเภท ดังนี้ 

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
 
๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถ้กต้องเชื่อถือได้ของ

ข้อม้ลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการด้แลป้ องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจ
ได้ว่าข้อม้ลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถ้กต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียง
พอที่จะป้องกันการรั่วไหล ส้ญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 

๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่
ก าหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย 

๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร
ส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งท า
ให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

๒.๓ ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย 
 ๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับด้แลที่ดี (Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะท าการตรวจสอบ
โดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้ 

๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิส้จน์ความ
ถ้กต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อม้ลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการ



๑๕ 

 

เข้าถึงข้อม้ลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อม้ล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วน
หนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการ
ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหารผ้้ตรวจสอบภายในจึง
จ าเป็นต้องมีความร้้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผ้้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาด าเนินการตรวจสอบ 
เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผ้้ตรวจสอบภายในอาจมีความร้้ ความช านาญไม่เพียงพอ และต้องใช้เวลานาน
พอสมควรที่จะเรียนร้้ซึ่งอาจท าเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการ
ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อม้ลและความปลอดภัยของระบบการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผ้้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผ้้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน 

 
๓.๖ ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  

งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผ้้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบจึงไม่
ควรมีอ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตน
ตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผ้้ตรวจสอบ ความเป็น
อิสระมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ส่วน ไดแ้ก่ (ท่ีมา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง) 

๑. สถานภาพในองค์กรของผ้้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผ้้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่าย
บริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผ้้ตรวจสอบภายใน
จะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผ้้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผ้้บริหารส้งสุด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขต
ที่กว้าง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอการก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผ้้บริหารส้งสุด จะท าให้ผ้้ตรวจสอบภายใน
มีอิสระในการตรวจสอบ และท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 

๒. ผ้้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรม
ที่ผ้้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผ้้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ใด ๆ ของ
องค์กร หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

 
๓.๗ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ้้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและด ารงไว้ซึ่ง
หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ท่ีมา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

๑. ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ 
๒. การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อม้ลที่ได้รับทราบ 



๑๖ 

 

๓. ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ในอันที่จะท าให้มี
ผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน 

๔. ความสามารถในหน้าที่ ในเรื่องของความร้้ ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ท า ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๘ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ส านักงาน ก.พ.) ผ้้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผ้้ที่มีความร้้ในวิชาชีพ และความร้้ในสาขาวิชาอ่ืนซึ่ง
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๑. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น  การบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจากภายใน  และ
ภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. มีความร้้ ความช านาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 

๓. มีความรอบร้้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงานการจัดท า
และการบริหารงบประมาณ 

๔. มีความสามารถในการสื่อสาร การท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์ การประเมินผล การ
เขียนรายงาน 

๕. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง ร้้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถ้กต้อง กล้า

แสดงความเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ 
๗. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผ้้อ่ืน 
๘. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถ้กต้องเที่ยงธรรม 
๙. เป็นผ้้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมอง

ปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผ้้บริหาร 
 

๓.๙ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการฉบับ

ปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๐   
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผ้้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๕. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบการบริหารงานประจ า

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ มีค าสั่งจากสภามหาวิทยาลัยฯที่ ๗๖๔/๒๕๕๔  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ



๑๗ 

 

ตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ก าหนดอ านาจและหน้าที่ไว้ใน
หมวดที่ ๓ และหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยต าแหน่ง 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีการออกข้อบังคับฉบับใหม่โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเก่า 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามข้อบังคับฉบับใหม่ คือข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดนิยาม และค าศัพท์ ไว้ดังนี้ 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นการ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับด้แลอย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ                 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  “คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการตรวจสอบภายใน 

“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 “ผ้้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผ้้ตรวจสอบภายในหรือผ้้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
 “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ส่วนที่ ๔ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit Process) 

 
๔.๑ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

กระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา            
เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงข้อม้ลจากแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผ้้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ส านักก ากับและพัฒนาการ
ตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก าหนดไว และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ 
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มี ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 
๑. การวางแผนการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๑.๑ การส ารวจข้อม้ลเบื้องต้น 
  ๑.๒ การประเมินความเสี่ยง 
  ๑.๓ การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
  ๑.๔ การเสนอแผนการตรวจสอบ 
 

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
          ๒.๑ การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)   
          ๒.๒ การแจ้งก าหนดการเข้าตรวจสอบ พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ต้องการให้จัดเตรียม 
          ๒.๓ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program)  
          ๒.๔ การจัดท ากระดาษท าการ (Working Paper)  
          ๒.๕ การด าเนินการตรวจสอบ                
          ๒.๖ การสรุปผลการตรวจสอบ  
          ๒.๗ การจัดประชุมปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ  
           
 ๓. การจัดท ารายงานและการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๑ การจัดท ารายงาน 
 ๓.๒ การติดตามผล  (Follow Up) 
 

 



๑๙ 

 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit Process) 

 
การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท ารายงานและการติดตามผล  
 
 

 
ร้ปที่ ๔.๑ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

การส ารวจข้อม้ลเบื้องต้น 
 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan)   

การประเมินความเสีย่ง 

การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

การแจ้งก าหนดการเข้าตรวจสอบ
พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่

ต้องการให้จัดเตรียม 

การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ (Audit Program) 

การจัดท ากระดาษท าการ 
(Working Paper) 

การด าเนินการตรวจสอบ                

การสรุปผลการตรวจสอบ 

การจัดท ารายงาน 

การจัดประชุมปิดการตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษท าการ 

การเสนอแผนการตรวจสอบ 
 

การติดตามผล (Follow Up) 



๒๐ 

 

 
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบภายใน  

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
รหัส ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการ

ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ 

รหัส ๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบภายในต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ข้อม้ลที่
รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยง และต้องน าข้อม้ลข่าวสารของฝ่ายบริหาร มาใช้ประกอบการพิจารณา
ในการวางแผนการตรวจสอบด้วย 

รหัส ๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวังของ
หัวหน้าส่วนราชการและผ้้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อสรุปอื่น ๆ 

รหัส ๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยให้เกิด
โอกาสที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างคุณค่าเพ่ิม และการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งต้องก าหนดงานบริการให้ค าปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย 

รหัส ๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอ
แผนการตรวจสอบและแสดงให้เห็นทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการ
ตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 

แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในจัดท าข้ึน โดยท า
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อ ง 
ผ้้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพ่ือให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตาม
ก าหนดเวลา 

แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทิศทางของการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในให้เดินไป
ในแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ หากระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบที่วางไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจสอบให้ถ้กต้องเหมาะสม เมื่อได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบไปแล้วช่วงเวลาหนึ่ง จะท าการตรวจสอบความก้าวหน้าโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับแผนการตรวจสอบที่วางไว้ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบจะ
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจสอบจึงต้องมีการก าหนดแนวทาง หรือขั้นตอนการ
จัดท าแผน และก าหนดองค์ประกอบของแผนการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือให้แผนการตรวจสอบ สามารถใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ๑. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานเนื่องจากแผนการตรวจสอบ
ต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการจึงมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุง
ขอบเขตการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายใน
ว่าเป็นไปตามแผนการตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานประการใดบ้าง 

     ๒. ใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผ้้
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในสามารถใช้แผนการตรวจสอบใน ในการมอบหมายงานให้
ผ้้ตรวจสอบภายในแต่ละคนรับผิดชอบตามความเหมาะสม และควบคุมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน



๒๑ 

 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นหลักฐานในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของผ้้
ที่ได้รับมอบหมาย 

     ๓. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบช่วยให้ผ้้ตรวจสอบ
ภายในมีแนวทางในการปฏิบัติงานท าให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบได้ 

     ๔. ใช้เป็นแนวทางในการท าจัดแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป แผนการตรวจสอบงวดที่ผ่านมาจะ
ช่วยให้ทราบถึงข้อม้ลในการตรวจสอบครั้งก่อนๆ เช่น เวลาที่ใช้ ขอบเขตการตรวจสอบ อัตราก าลัง และ
งบประมาณเป็นต้น ท าให้สามารถน าข้อม้ลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป
ให้เหมาะสม 

     ๕. ช่วยในการจัดท างบประมาณของส านักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบได้ก าหนด
เรื่องที่จะท าการตรวจสอบ ความถี่ตลอดจนจ านวนคนที่ใช้ในการตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
จะต้องน ามาก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอบรม/สัมมนา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  เป็นต้น  

กระบวนการ การวางแผนการตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา จะเริ่มต้นจากการ
ส ารวจข้อม้ลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย แบบรายงานตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดส านักงบประมาณ แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน แบบรายงานโครงการ-กิจกรรม รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และข้อม้ลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วท าการ
รวบรวมข้อม้ลให้เป็นระบบ ก่อนที่จะท าการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจและหรือ
กิจกรรมใดมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างและความเสี่ยงดังกล่าวอย้่ในระดับส้งหรือต่ าเพียงใด แล้วน าผลการ
ประเมินความเสี่ยงที่ได้ไปเป็นข้อม้ลในการวางแผนการตรวจสอบต่อไป ซึ่งประกอบด้วยแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงส้งต้องได้รับการ
ตรวจสอบก่อน และลดหลั่นลงมาตามล าดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีขั้นตอนในการวางแผนการตรวจสอบ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รป้ที่ ๔.๒ ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

การส ารวจข้อม้ลเบื้องต้น 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผน 
การตรวจสอบภายใน 

การเสนอแผนการ
ตรวจสอบ 



๒๒ 

 

      ๑. การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการส ารวจข้อม้ลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย แบบรายงานตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดส านัก
งบประมาณ     แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน แบบรายงานโครงการ-กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  แผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  และข้อม้ล อ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เป็นต้น  จากหน้า เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 

https://plan.rmutl.ac.th/ เพ่ือรวบรวมข้อม้ลให้เป็นระบบ ก่อนที่จะท าการประเมินความเสี่ยงในการที่จะ
ก าหนดประเด็นที่คาดว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ควรตรวจสอบ ก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นระบบต่อไป           

 

 
รป้ที่ ๔.๓ เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 



๒๓ 

 

           ๒. การประเมินความเสี่ยง น าข้อม้ลที่ได้จากข้อที่ (๑) มาท าการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้
สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลท าให้การท างาน ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญในระดับส้ง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบ
ทันที ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประกอบด้วย  
                         • การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงหรือเกณฑ์ความเสี่ยง
จากข้อม้ลที่ได้จากการรวบรวมข้อม้ลตามข้อที่ (๑) เพ่ือน ามาเป็นเกณฑ์ในวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป โดยยึดหลักการบริหารจัดการ ๕ ด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑. ด้านการเรียนการ
สอน ๒. ด้านวิจัย ๓. ด้านบริการวิชาการ ๔. ด้านการบริหารจัดการ ๕. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม  
 

 

 
รป้ที่ ๔.๔ แสดงตัวอย่างการระบุปัจจัยเสี่ยง  

 

          • การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เมื่อสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้แล้วให้ท าการ
ก าหนดเกณฑ์ค่าคะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงให้ครบถ้วนดังร้ปที่ ๔.๖ ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์ค่า
คะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงในแต่ละปัจจัยนั้นมีความเสี่ยงอย้่ใน
ระดับใด แล้วน าข้อม้ลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดไว้ไป
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง โดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดังร้ปที่ 
๔.๗ ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง แล้วท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ดังร้ปที่ ๔.๘ ตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงต้องมีการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม ดังนี้ 



๒๔ 

 

    ๑. ระดับองค์กร เป็นการประเมินความเสี่ยงตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย หรือตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย หรือตามแบบรายงานตัวชี้วัดตาม
ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ หรือตามแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หรือแบบรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนงาน และเป็นการรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร 

         ๒. ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงตามความเสี่ยงคงเหลือจากการตรวจสอบ
ปีก่อนหรือตามระยะเวลาที่เข้าท าการตรวจสอบ หรือรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ระดับ
สถาบัน ระดับ ปวช. และปวส. และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สายสนับสนุน และเป็นการรับ
นโยบายจากฝ่ายบริหาร นโยบายจากหน่วยงานที่ก ากับด้แลหรือผ้้มีส่วนได้เสีย เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวง
ต้นสังกัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงบประมาณ เป็นต้น 

    ๓. ระดับกิจกรรม เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยน าหน่วยงานที่มีความเสี่ยงส้งมากและ
ส้งตามผลการประเมินความเสี่ยงข้อที่ ๒ มาประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ และเป็น
การรับนโยบาย จากฝ่ายบริหาร นโยบายจากหน่วยงานที่ก ากับด้แลหรือผ้้มีส่วนได้เสีย เช่น กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงต้นสังกัด และส านักงบประมาณ เป็นต้น 

 

 
 

ร้ปที่ ๔.๕ แสดงตัวอย่างนโยบาย/ความต้องการของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
 

 
 
 



๒๕ 

 

 
 

 
 



๒๖ 

 

 
 
 

รป้ที่ ๔.๖ แสดงตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์ค่าคะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 

 
 



๒๗ 

 

 

 
ร้ปที่ ๔.๗ แสดงตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 



๒๘ 

 

 
 
 

ร้ปที่ ๔.๘ แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนด        
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

                 • การจัดล าดับความเสี่ยง เป็นการประเมินผลตามผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือท าการจัดล าดับความเสี่ยงโดยน ากิจกรรมหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงมาวางแผนการตรวจสอบตามล าดับ
ความเสี่ยงจากส้งมากไปหาน้อยสุด เพ่ือให้การวางแผนการตรวจสอบสามารถก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบได้
ตามล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง  

 

 
 

ร้ปที่ ๔.๙ แสดงตัวอย่างการประเมินผลและการจัดล าดับความเสี่ยง  



๓๐ 

 

๓. การวางแผนการตรวจสอบ น าข้อม้ลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงตามข้อที่ (๒) มา
วางแผนการตรวจสอบทั้งแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการน าผลการ
ประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด เมื่อได้
ก าหนดแผนการตรวจสอบ    ระยะยาวแล้ว ผ้้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี โดย
การน าข้อม้ลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  ซึ่งการวาง
แผนการตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
                      (๑) แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปมีระยะเวลา ๓ – ๕ 
ปี และต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อย้่ในความรับผิดชอบทั้งหมด การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว      ควรวางแผนเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ กิจกรรม ระยะเวลา และจ านวนคนวัน ที่จะท าการ
ตรวจสอบให้มีความสัมพันธ์กัน และควรก าหนดให้มีความยืดหยุ่นได้ เพ่ือให้สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ที่
อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้   โดยมีข้ันตอนในการจัดท าแผน ดังนี้ 
             ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ การก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบระยะยาวจะก าหนดกว้าง ๆ ตามผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบว่ามี
ความเสี่ยงในด้านใดบ้าง เพ่ือแสดงให้หัวหน้าส่วนราชการทราบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบระยะยาว จะท าให้ทราบหรือพิส้จน์เกี่ยวกับอะไรบ้าง  
             ๒) จัดล าดับความส าคัญ เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเสร็จแล้วน าผล
การประเมินความเสี่ยงที่ได้ตามข้อที่ (๒) มาพิจารณาความส าคัญเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง โดยหน่วยงานและ
หรือกิจกรรมใดมีคะแนนความเสี่ยงส้งให้จัดไว้เป็นล าดับแรก และลดหลั่นลงมาตามล าดับ  
             ๓) พิจารณาระยะเวลาในการตรวจสอบ เมื่อจัดล าดับความส าคัญของหน่วยรับตรวจ
และหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบแล้ว ควรวางแผนว่าจะเข้าตรวจหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมดังกล่าวกี่ปี
และปีใดควรจะตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมใดบ้าง ทั้งนี้หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่มี
ความส าคัญในล าดับแรก ๆ ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบในปีแรก และอาจก าหนดความถี่ในการตรวจสอบ
มากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ 
             ๔) ค านวณจ านวนคนวันที่จะท าการตรวจสอบ น ารายชื่อหน่วยรับตรวจและหรือ
กิจกรรม ระยะเวลา และความถี่ในการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้แล้ว มาเป็นข้อม้ลในการวางแผนจัดสรร
อัตราก าลังของผ้้ตรวจสอบภายในที่มีอย้่ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนการตรวจสอบระยะยาว โดยพิจารณาว่า ในแต่ละหน่วยรับ
ตรวจและหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบจะต้องใช้จ านวนคนวันเท่าใด ซึ่งเมื่อรวมจ านวนคนวันของทุกหน่วยรับ
ตรวจ และหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบแล้วจะต้องไม่เกินจ านวนคนวันที่มีอย้่ทั้งสิ้นตามระยะเวลาของแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว 
             ๕) ก าหนดจ านวนผ้้ตรวจสอบภายในและงบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบต้อง
ระบุว่ามีผ้้ตรวจสอบภายในทั้งหมดกี่คนที่จะท าการตรวจสอบ และมีระดับต าแหน่งใดบ้างกี่คน รวมทั้งจ ะใช้
งบประมาณเท่าใดบ้าง โดยแยกเป็นงบค่าใช้จ่าย เช่น งบด าเนินงาน งบลงทุน เป็นต้น  



๓๑ 

 

 
 

 



๓๒ 

 

 

 

 
 

 



๓๓ 

 

 
 

ร้ปที่ ๔.๑๐ แสดงตัวอย่างแผนการตรวจสอบระยะยาว 
 

(๒) แผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้า มีระยะเวลา ๑ ปี และต้องจัดท า
ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละ
ปีตามที่จัดท าในแผนการตรวจสอบระยะยาวมาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งต้องมีการก าหนด
องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

           ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ควรชี้ให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ท าขึ้นเพ่ือให้ทราบหรือพิส้จน์เกี่ยวกับอะไร โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ



๓๔ 

 

ประจ าปี จะมีรายละเอียดของเป้าหมายที่จะด าเนินการที่ชัดเจนกว่าวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดใน
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว ทั้งนี้ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือจะได้วางแผนการ
ตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ และควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบระยะยาวด้วย 

          ๒) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่ตรวจ ความถี่ในการตรวจ และจ านวนคนวันที่จะใช้ในการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว และก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบโดยระบุวันเริ่มต้น
และสิ้นสุดการตรวจสอบไว้ด้วย ในกรณีที่มีสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อเรื่องดังกล่าวที่ก าหนดไว้ เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจ งบประมาณนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการ เป็นต้น ผ้้ตรวจสอบภายในสามารถ
ปรับเปลี่ยนขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้ 

          ๓) ก าหนดผ้้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้ระบุชื่อผ้้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ทั้งหมด ในกรณีที่แบ่งเป็นสายตรวจให้ระบุชื่อโดยแยกเป็นสายตรวจด้วย พร้อมจ านวนและระดับต าแหน่งของ
ผ้้รับผิดชอบในแต่ละสายตรวจ 
                    ๔) ก าหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ระบุงบประมาณที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกเป็นงบค่าใช้จ่ายและแยกรายการในแต่ละงบให้ชัดเจน 
 

 

 



๓๕ 

 

 

 
 

 
 



๓๖ 

 

 

 
 

 



๓๗ 

 

 

 

 
 

ร้ปที่ ๔.๑๑ แสดงตัวอย่างแผนการตรวจสอบประจ าปี 



๓๘ 

 

       ๔. การเสนอแผนการตรวจสอบภายใน เมื่อได้วางแผนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนให้กับหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการ
ตรวจสอบว่าครอบคลุมในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ซึ่งได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงส้ง หรือมีวงเงินงบประมาณส้งมาก 
หรือมีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือค าแนะน า เพ่ือจะได้
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ ก่อนที่
จะลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบ ทั้งนี้ หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
คือภายในเดือนกันยายนของทุกปี เมื่อแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี ได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ตรวจสอบใหม่ และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ อีกครั้งหนึ่งด้วย  
 

 
ร้ปที่ ๔.๑๒ แสดงตัวอย่างการลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เดิม 



๓๙ 

 

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ คือหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับการ
จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๗ (๔) ที่ก าหนดไว้ว่า จัดท าและเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการ
ตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี
ด้วย ซึ่งส านักงานตรวจสอบภายในก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 
ร้ปที่ ๔.๑๓ แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มการลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่ 



๔๐ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
   ปัญหา  
 ๑. ผ้้ตรวจสอบภายในยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการที่จะส ารวจข้อม้ลเพ่ือมาวางแผนการตรวจสอบ
ว่าควรจะส ารวจข้อม้ลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง 

๒. ผ้้ตรวจสอบภายในมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการ
ตรวจสอบยังไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 

๓. การเสนอแผนการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอนุมติล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. จัดท าค้่มือการวางแผนการตรวจสอบอย่างละเอียด 
 ๒. จัดอบรมความร้้เกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบให้กับผ้้ตรวจสอบภายในทุกพ้ืนที่ 
 ๓. ผ้้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในการจัดท าแผนการตรวจสอบต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ของตนเองว่าภาระงานที่ได้รับมอบหมายงานใดควรท าเมื่อไหร่ อย่างไร 

ข้อเสนอแนะ  
๑. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
๒. หลังจากการเข้าร่วมอบรมควรมีการติดตามประเมินผลของการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร

อย่างจริงจัง 
๓. หัวหน้าส านักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น

จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการรวบรวมข้อม้ล เอกสาร หลักฐาน เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนสอบทาน ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพียงใด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผ้้บริหารเพ่ือ
การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานให้มีความถ้กต้อง หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือลดความเสี่ยงให้
น้อยลง ส านักงานตรวจสอบภายในจึงได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ านวน ๗ ขั้นตอน 
ดังนี้ 
         ๑. การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจ าปี
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผ้้ตรวจสอบภายในต้องน าหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบมาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดว่าจะ
ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างไรบ้าง โดยเน้นการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นปัญหา
ส าคัญ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามผลการประเมินความเสี่ยงจากการ
ส ารวจข้อม้ลเบื้องต้น และเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนลงปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป 
                  แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด
ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุผล
ส าเร็จ และแผนการปฏิบัติงานต้องสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ



๔๑ 

 

สภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า และการจัดท าแผนการปฏิบัติงานจะต้อง
จัดท าให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ซึ่งจะต้อง
ค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
                   (๑) ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบ แต่จะเน้นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่
จะท าการตรวจสอบ 
                  (๒) วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานจะก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญของกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด จึงควรพิจารณา ดังนี้ 
                     (๒.๑) ควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบว่าจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบในเรื่องใด รวมถึงมีประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะ
ทดสอบมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป 
                         (๒.๒) ควรก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
                  (๓) วิธีการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละ
กิจกรรม โดยมุ่งเน้นตามประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด การก าหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงควร
ค านึงถึงเรื่องดังนี้ 
                          (๓.๑) ควรก าหนดวิธีการตรวจสอบที่จะท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
                          (๓.๒) ควรก าหนดเทคนิคการตรวจสอบให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน และได้มาซึ่ง
หลักฐานที่ต้องการและเพียงพอต่อการแสดงความเห็นไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                          (๓.๓) ควรก าหนดโดยค านึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบที่มีอย้่อย่างจ ากัด 
ได้แก่ อัตราก าลัง ระยะเวลา และงบประมาณ ซึ่งจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนด
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ 



๔๒ 

 

 

 
 

ร้ปที่ ๔.๑๔ แสดงตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 



๔๓ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 
   ปัญหา  
 ๑. ผ้้ตรวจสอบภายในไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแต่ละประเด็นที่จะท าการ
ตรวจสอบตามกิจกรรมหลัก 
 ๒. ในแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ผ้้ตรวจสอบภายในไม่ได้ระบุวิธีการตรวจสอบไว้ว่าจะ
ใช้วิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อม้ลและหลักฐานที่เพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. จัดท าแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่ถก้ต้อง เพ่ือให้ผ้้ตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนที่ ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในจัดส่งแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามภาระงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายให้ผ้้สอบทานท าการสอบทานทุกครั้งก่อนน าเสนอหัวหน้าส านักงานเพื่ออนุมัติ 

ข้อเสนอแนะ  
๑. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
๒. หัวหน้าส านักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น

จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 
๓. ควรให้ผ้้ที่มีประสบการณ์มากกว่าให้ค าแนะน า 
 

                 ๒. การแจ้งก าหนดการเข้าท าการตรวจสอบ โดยการท าบันทึกข้อความถึงหน่วยรับตรวจ 
เพ่ือให้ผ้้บริหารของหน่วยรับตรวจและผ้้มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถ้กตรวจสอบ ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวัน ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ พร้อมขอความอนุเคราะห์ให้มีการจัดเตรียม
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบในกิจกรรมนั้นๆ โดยจะต้องแจ้งหน่วยรับตรวจก่อนวันเริ่มตรวจสอบ
ภาคสนามอย่างน้อย  ๑๕ วันท าการ ดังร้ปที่ ๔.๑๕ ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งก าหนดการเข้าท าการ
ตรวจสอบ หรือกรณีที่ไม่สามารถเข้าท าการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วให้ท าบันทึกแจ้งหน่วยรับ
ตรวจเพ่ือขอเลื่อนวันที่เข้าท าการตรวจสอบ ดังร้ปที่ ๔.๑๖ ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเลื่อนวันเข้าท าการ
ตรวจสอบ  

 



๔๔ 

 

 

ร้ปที่ ๔.๑๕ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งก าหนดการเข้าท าการตรวจสอบ 

 
รป้ที่ ๔.๑๖ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเลื่อนวันเข้าท าการตรวจสอบ 



๔๕ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการแจ้งก าหนดการเข้าท าการตรวจสอบ  
 ปัญหา  
 ๑. การขอความอนุเคราะห์ให้จัดเตรียมเอกสาร ผ้้ตรวจสอบภายในยังขอข้อม้ลไม่ครบถ้วน 
 ๒. บางหน่วยรับตรวจยังไม่ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบภายในเท่าที่ควร เช่น ไม่มีการจัดเตรียม
เอกสารตามที่ขอความอนุเคราะห์ไว้ หรือเมื่อถึงวันที่เข้าท าการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน
โดยไม่มีการ  แจ้งขอเลื่อนวันให้เข้าท าการตรวจสอบมายังส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้
สามารถทราบได้ว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ก่อนถึงวันที่ลงตรวจสอบจริงผ้้ตรวจสอบภายในต้องมีการประสานงานไปยังหน่วยรับตรวจอีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ  
๑. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในควรมีการศึกษาข้อม้ลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้

มากยิ่งขึ้น 
                  

       ๓. การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) เป็นการก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานในรายละเอียดส าหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่า 
ในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ใช้ระเบียบอะไรเป็นเกณฑ์ใน
การตรวจสอบ ใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบอย่างไร จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ต้องเสนอหัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายในพร้อมกับการเสนอขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)           

           

 



๔๖ 

 

 

 
 

ร้ปที่ ๔.๑๗ แสดงตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ (Audit Program)  

ปัญหา  
ผ้้ตรวจสอบภายในยังไม่เข้าใจถึงวิธีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) 

เช่น ไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละประเด็นได้ว่าต้องตรวจสอบอย่างไรเพ่ือให้ข้อม้ลหลักฐานที่
สามารถตอบวัตถุประสงค์การตรวจสอบได้ หรือไม่สามารถร้องขอเอกสารหลักฐานที่ถ้กต้องเพ่ือใช้
ประกอบการตรวจสอบในประเด็นนั้นๆ หรือไม่สามารถทราบได้ว่าในการตรวจสอบในแต่ละประเด็นนั้นๆ ต้อง
ใช้ระเบียบอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เป็นต้น 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ให้ผ้้ตรวจสอบภายในจัดส่งแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ตามภาระงานที่
ตนเองได้รับมอบหมายให้ผ้้สอบทานท าการสอบทานทุกครั้งก่อนที่จะเสนอหัวหน้าส านักงานเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

ข้อเสนอแนะ  
๑. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น  



๔๗ 

 

๓. หัวหน้าส านักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 

๔. ควรให้ผ้้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่าช่วยแนะน า 
 

                 ๔. การจัดท ากระดาษท าการ (Working Paper) เป็นการจัดท าเอกสารเพ่ือใช้บันทึกผลการ
ตรวจสอบ และการรวบรวมข้อม้ล เอกสาร หลักฐาน ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ทั้งที่เป็น hard copy และ 
soft copy เพ่ือใช้สนับสนุนให้มั่นใจได้ว่าข้อสรุปที่ได้จากการตรวจสอบมีความครบถ้วน ถ้กต้อง เชื่อถือได้ ทั้ง
ในส่วนที่พบ และไม่พบประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการจัดท าต้องให้มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น   

 

 

 

 



๔๘ 

 

ร้ปที่ ๔.๑๘ แสดงตัวอย่างกระดาษท าการ (Working Paper) 
ปัญหา แนวทางการแก้ ไขปัญหา และข้อ เสนอแ นะของขั้ นตอนการจัดท ากระดาษท าการ            
(Working Paper) 

ปัญหา  
ผ้้ตรวจสอบภายในยังไม่เข้าใจถึงวิธีการจัดท ากระดาษท าการ (Working Paper) เช่น จัดท ากระดาษ

ท าการไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ หรือจัดท ากระดาษท าการแล้วไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้จริง หรือไม่ทราบว่าจะต้องจัดท ากระดาษท าการในแต่ละประเด็นที่จะท าการตรวจสอบว่าจะ
จัดท าในร้ปแบบใด เป็นต้น  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ให้ผ้้ตรวจสอบภายในจัดส่งกระดาษท าการ (Working Paper) ให้ผ้้สอบทานท าการสอบทานทุกครั้ง

ก่อนที่จะเสนอหัวหน้าส านักงานเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ  
๑. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในควรศึกษาท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนจัดท า

กระดาษท าการทุกครั้ง เพ่ือให้สามารถจัดท ากระดาษท าการได้อย่างถ้กต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบได ้

๓. ผ้้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น  
๔. หัวหน้าส านักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น

จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 
๕. ควรให้ผ้้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่าช่วยแนะน า 

 
๕. การด าเนินการตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส านักงาน

ตรวจสอบภายในแล้ว ผ้้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบ ตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า ซึ่งกระบวนการ
การด าเนินการตรวจสอบจะประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
          (๑) การประชุมเปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงาน
ตรวจสอบที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานตรวจสอบได้ เช่น การแนะน าตัวของทีมผ้้ตรวจสอบภายใน การ
อธิบายถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินงานในการตรวจสอบ ช่องทางหรือวิธีการสื่อสาร ระยะเวลาใน
การตรวจสอบของงาน อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่สามารถชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของผ้้ตรวจสอบภายใน และ
ประโยชน์ที่ผ้้รับการตรวจสอบจะได้รับจากการตรวจสอบ 

 



๔๙ 

 

 
ร้ปที่ ๔.๑๙ ภาพการประชุมเปิดการตรวจสอบ 

          (๒) การด าเนินการตรวจสอบภาคสนาม จะเริ่มจากการรวบรวมข้อม้ลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ แล้วน าข้อม้ลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์ และ
ประเมินผล แล้วท าการสรุปผลข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบต่าง ๆ ที่ได้ โดยบันทึกข้อม้ลไว้ในกระดาษท าการที่
ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผ้้บริหารเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานให้
มีความถ้กต้อง หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดความเสี่ยงให้น้อยลง ทั้งนี้ข้อม้ลที่ได้จากการด า เนินการ
ตรวจสอบจะต้องเป็นข้อม้ลที่ช่วยสนับสนุนและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจสอบในการพิส้จน์ว่า
สิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถ้กต้องน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด  โดยมีการตรวจสอบตามประเภทการ
ตรวจสอบ ๖ ประเภท ดังนี้ 
                       (๒.๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F) เช่น การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ การบริหารเงินรายได้ เงินสด เงินฝากธนาคาร ล้กหนี้
เงินยืม การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณ้ปโภคค้างช าระของส่วนราชการ การรับ – จ่ายเงิน
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อม้ลที่เป็นตัวเงินหรือตัวเลขทั้ง
จากงบการเงิน และจากการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ตรวจสอบ มีความถ้กต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้
และทันเวลา เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผ้้บริหาร 
                       (๒.๒) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing : P) เป็น
การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย หรือหลักการที่ก าหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมี
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึง
ความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร  
ประกอบด้วย 
     (๒.๒.๑) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงาน
ให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กร
ได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
     (๒.๒.๒) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัด
ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
     (๒.๒.๓) ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากร
ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย                         
    (๒.๓) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing : M) เช่นการ
ตรวจสอบการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดท าหลักส้ตร การรับนักศึกษาใหม่ (ตัวป้อน) การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการ
วางแผน การควบคุม  การประเมินผล เกี่ยวกับการจัดท าหลักส้ตร การรับนักศึกษาใหม่ (ตัวป้อน) การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับด้แลที่ดี 
(Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ  ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
     (๒.๔) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing : 



๕๐ 

 

C) เช่น การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อขัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น เพ่ือให้
กระบวนการปฏิบัติงานมีความถ้กต้อง และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ก าหนดทั้งจากภายในส่วนราชการ และภายนอกส่วนราชการ        
              (๒.๕) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology 
Auditing : IT) เช่น การตรวจสอบมาตรการการควบคุมระบบสารสนเทศและฐานข้อม้ลสารสนเทศ เป็นต้น 
เพ่ือให้มั่นใจว่า หน่วยงานได้จัดให้มีการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่เพียงพอ และ
เหมาะสมที่จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                       (๒.๖) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณี
ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผ้้ต รวจสอบ
ภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผ้้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการป้องกัน     
  

 

 



๕๑ 

 

 
ร้ปที่ ๔.๒๐ ภาพการลงตรวจสอบภาคสนาม 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบ  
ปัญหา  

 ๑. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจติดภารกิจอ่ืนจึงไม่พร้อมในการรับการตรวจสอบ 
 ๒. หน่วยรับตรวจจัดหาเอกสารหรือหลักฐานตามที่ผ้้ตรวจสอบภายในได้ร้องขอในบางประเด็นล่าช้า 
 ๓. ผ้้ตรวจสอบภายในไม่สามารถเรียกด้เอกสารหรือหลักฐานที่ถ้กต้องที่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้ 

๔. ผ้้ตรวจสอบภายในบางรายไม่มีการจัดท ากระดาษท าการ เพ่ือใช้บันทึกผลการตรวจสอบ  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ๑. ให้ผ้้บริหารของหน่วยรับตรวจมอบหมายให้บุคลากรที่อย้่ในหน่วยงานเดียวกันเป็นผ้้ให้ข้อม้ลแทน 
๒. ก่อนลงปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม ผ้้ตรวจสอบภายในต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยรับตรวจ

เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อม้ล และเตรียมความพร้อมของข้อม้ลและเอกสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ผลการ
ตรวจสอบที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากข้ึน 
 ๓. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในร้องขอเอกสารหรือหลักฐานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ
นั้นๆ ให้ได้มากที่สุด 
 ๔. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในบันทึกข้อม้ลแบบย่อไว้เป็นหลักฐานให้ได้มากที่สุด พร้อมกับแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบในประเด็นนั้นๆ ให้เป็นหมวดหม้่ที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ผ้้ตรวจสอบภายในควรแจ้งกับหน่วยรับตรวจว่าในคราวถัดไปถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติด

ภารกิจอ่ืนไม่พร้อมรับการตรวจสอบให้ท าบันทึกขอเลื่อนวันให้เข้าท าการตรวจสอบมายังส านักงานตรวจสอบ
ภายในกอ่นวันที่จะเข้าท าการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

๒. ก่อนถึงวันที่จะเข้าท าการตรวจสอบจริงผ้้ตรวจสอบภายในควรมีการประสานงานไปยังหน่วยรับ
ตรวจอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเตือนให้หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม 

๓. ผ้้ตรวจสอบภายในควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละประเด็นให้
ได้มากที่สุด เพ่ือให้สามารถทราบได้ว่าต้องร้องขอเอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใน
ประเด็นนั้นๆ  

๔. ผ้้ตรวจสอบภายในควรให้ความส าคัญกับการจัดท ากระดาษท าการ เนื่องจากกระดาษท าการเป็น
หลักฐานส าคัญที่ใช้บันทึกข้อตรวจพบได้ง่าย สะดวก และจัดเก็บข้อม้ลได้อย่างครบถ้วนถ้าหากมีการจัดท าที่
ถ้กต้อง 

๕. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

๖. ผ้้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น  
๗. หัวหน้าส านักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น

จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 
๘. ควรให้ผ้้ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าช่วยแนะน า 
 



๕๒ 

 

                ๖. การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการประชุมปิดการ
ตรวจสอบ หลังจากที่ผ้้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จสิ้น หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่
จ าเป็นจะต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผ้้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหา
ข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าแก่การตรวจสอบ โดยท าการสรุปเป็นร่างรายงานก่อนที่จะออกรายงานฉบับจริง เพ่ือ
รายงานให้หน่วยรับตรวจรับทราบในเบื้องต้นในวันประชุมปิดการตรวจสอบ ซึ่งองค์ประกอบของข้อตรวจพบ
จะต้องประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
    (๑) สภาพที่เกิดขึ้นจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผ้้ตรวจสอบภายในประมวลผล
ข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผ้้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อม้ล
หลักฐานที่แน่ชัด 
    (๒) เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดย
อาจก าหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี  
    (๓) ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อม้ลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะ
เกิดจากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่
ชัดเจนมีสาระส าคัญ ๆ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผ้้ที่เก่ียวข้อง  
    (๔) สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อม้ลแสดงสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบการ
ควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด  
    (๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อม้ลตามความเห็นที่ผ้้ตรวจสอบ
ภายในเสนอขึ้น โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผ้้ตรวจสอบ ผ้้เชี่ยวชาญ และผ้้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรท าในลักษณะสร้างสรรค์ 
และค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัติ  



๕๓ 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 
 



๕๕ 

 

 
 

 
 

ร้ปที่ ๔.๒๑ แสดงตัวอย่างร่างรายงานผลการตรวจสอบ 



๕๖ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการสรุปผลการตรวจสอบ 
ปัญหา  

 ๑. ผ้้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบไม่ครบ ๕ องค์ประกอบ 
 ๒. ผ้้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ 
 ๓. ผ้้ตรวจสอบภายในไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อตรวจพบใดที่เป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดปัญหา
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๔. ผ้้ตรวจสอบภายในแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับสาเหตุหรือปัญหาที่ท าให้เกิดผล
กระทบดังกล่าว 
 ๕. ผ้้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ตรงกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามท่ีได้ตรวจพบ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบไว้ในกระดาษท าการเมื่อท าการ
ตรวจสอบในแต่ละประเด็นเสร็จสิ้น เพ่ือให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบได้ง่ายและ
ถ้กต้อง เนื่องจากเป็นการสรุปผลการตรวจสอบเป็นเรื่องๆ ไป ไม่ปะปนกัน 
 ๒. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะท าการ
สรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบ 
 ๓. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในประเด็นที่ท าการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าในขั้นตอนใดที่ระบบควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่ท าให้ เป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๔. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ด้ว่าสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผล
กระทบต่อหน่วยรับตรวจอย่างไรบ้าง จึงท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๕. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ด้ว่าความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เกิดจากสาเหตุใด แล้วผ้้ตรวจสอบต้องการให้หน่วยรับตรวจปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างไรเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ก็ให้ผ้้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะตามนั้น 

๖. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้ผ้้สอบทานท าการสอบทานทุกครั้งก่อนที่
จะออกรายงานฉบับจริง 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ก่อนท าการสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบผ้้ตรวจสอบภายในควรศึกษาเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของข้อตรวจพบให้เข้าใจเพ่ือให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบได้อย่าง
ครบถ้วน  

๒. ทุกครั้งเมื่อจะท าการสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบผ้้ตรวจสอบภายในควรศึกษาถึง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้เข้าใจ 

๓. ในการลงตรวจสอบภาคสนามผ้้ตรวจสอบภายในควรสังเกตการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่กับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถประเมินได้ว่าระบบควบคุมภายในในขั้นตอนใดที่ยังมีจุดอ่อน
จึงท าให้มีความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

๔. ผ้้ตรวจสอบภายในควรทราบถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงจะสามารถ
แสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอย่างไรบ้าง 



๕๗ 

 

๕. การให้ข้อเสนอแนะ ผ้้ตรวจสอบภายในควรทราบถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา และต้องทราบถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงจะให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจได้ว่ าควรจะท าอย่างไรเพ่ือไม่ให้มีความ
เสี่ยงเกิดขึ้น  

๖. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  

๗. หัวหน้าส านักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือล้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 

๘. ควรให้ผ้้ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าช่วยแนะน า 
 

                ๗. การประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นการประชุมเพ่ือสอบทานความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อ
ตรวจพบให้ถ้กต้องตรงกันระหว่างทีมผ้้ตรวจสอบภายในกับหัวหน้างานของหน่วยรั บตรวจพร้อมคณะ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือหาข้อยุติในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน หรือให้หน่วยรับตรวจชี้แจง
ประเด็นที่        ผ้้ตรวจสอบยังมีข้อสงสัย ทั้งนี้ผ้้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผ้้บริหารหน่วยรับตรวจที่มี
อ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม ซึ่งการประชุมปิดการตรวจสอบ ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ได้มีวิธีปิดการตรวจสอบอย้่ ๒ วิธี ได้แก่ การประชุมปิดการตรวจสอบ และการ
ส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจตอบรับร่างรายงาน 

 
 

ร้ปที่ ๔.๒๒ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบ 



๕๘ 

 

 
ร้ปที่ ๔.๒๓ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ 



๕๙ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการประชุมปิดการตรวจสอบ  
ปัญหา  
๑. ผ้้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ของหน่วยรับตรวจติดภารกิจอ่ืนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
๒. ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน หรือหน่วยรับตรวจยังไม่สามารถหาหลักฐาน

มาชี้แจงประเด็นที่ผ้้ตรวจสอบยังมีข้อสงสัย 
๓. ได้รับแบบตอบรับร่างรายงานจากหน่วยรับตรวจล่าช้า 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ใช้วิธีปิดการตรวจสอบโดยวิธีอ่ืนที่จะสามารถให้ผ้้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติงานได้อย่าง

ทั่วถึง เช่น การส่งร่างรายงานให้กับหน่วยรับตรวจเพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้มีโอกาสหาหลักฐานมาชี้แจงใน
ประเด็นที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ 

๒. ส่งแบบตอบรับร่างรายงานพร้อมกับส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ เพ่ื อให้
หน่วยรับตรวจได้แสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรายงานโดยการตอบรับในแบบตอบรับร่างรายงาน 
 ๓. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในติดตามผลการส่งแบบตอบรับร่างรายงานในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และถ้าหากหน่วยรับตรวจไม่จัดส่งแบบตอบรับร่างรายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ให้ถือว่าหน่วยรับตรวจเห็นชอบกับร่างรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว แล้วให้ผ้้ตรวจสอบภายในออก
รายงานฉบับจริง เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ผ้้บริหารของหน่วยรับตรวจควรมอบหมายให้ผ้้ที่มีอ านาจสั่งการในระดับรองลงมาเข้าร่วมประชุม

แทน 
๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจควรมอบหมายให้ผ้้ที่เกี่ยวข้องที่อย้่ในหน่วยงานเดียวกัน

เข้าร่วมประชุมแทน 
๓. การปิดการตรวจสอบโดยวิธีส่งแบบตอบรับร่างรายงานพร้อมกับส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบ

ให้กับหน่วยรับตรวจผ้้ตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตอบแบบตอบรับร่างรายงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท ารายงานและการติดตามผล (Follow Up)  

๑. การจัดท ารายงาน เมื่อผ้้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผ้้ตรวจสอบ
ภายในควรน าข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบแล้วได้ท าการ
สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นโดยผ่านการประชุมปิดการตรวจสอบหรือการส่งร่างรายงานเพ่ือให้หน่วยรับ
ตรวจตอบรับร่างรายงานเรียบร้อยแล้วมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผ้้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อม้ลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุป
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผ้้บริหารควรทราบ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือเสนอผ้้บริหารหรือผ้้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป และต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ
ภายใน ๒ เดือน หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น   ตามแผน  

การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผ้้ตรวจสอบภายในจะต้องเอาใจใส่
เป็นพิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ
ของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผ้้อ่าน รายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรง



๖๐ 

 

กับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งลักษณะของรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีจะมีองคป์ระกอบ ดังนี้  

(๑) ถ้กต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถ้กต้อง ข้อความทุกประโยค 
ตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผ้้ตรวจสอบได้ประเมินข้อม้ลเหล่านั้น
แล้ว การอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้ค าอธิบายแล้วพิส้จน์ข้อเท็จจริงได้ทุก
เรื่อง การรายงานสิ่งใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผ้้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง 

(๒) ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของผ้้
ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผ้้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผ้้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการ
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม 

(๓) กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ ค าพ้ดที่ฟุ่มเฟือยหรือ
สิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป 

(๔) ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการ
แก้ไขสถานการณ์ผ้้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ
ผ้้บริหารต้องน าสิ่งที่เสนอในรายงานไปด าเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพ่ือการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 

(๕) สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความ
จริงใจของผ้้ตรวจสอบ ผ้้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ  ที่
ต้องการให้ปรับปรุง ท าให้ผ้้อ่านคล้อยตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดยปราศจากการ
เสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า 

(๖) จ้งใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจ้งใจให้ผ้้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย
การใช้ร้ปแบบถ้อยค าและศิลปะของภาษา ท าให้ผ้้อ่านยอมรับและเกิดความร้้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อแนะน าที่ผ้้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กรไม่ต าหนิ
โดยไม่มีข้อแนะน าในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่แก้ไขร้ปแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ร้ปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอย้่กับผลของการตรวจสอบ และความต้องการของ
ฝ่ายบริหาร ร้ปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้  

๑. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็น
ทางการใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผ้้ตรวจสอบภายในจะต้อง
จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผ้้บริหาร 

๒. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น 
๒.๑ การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระท าโดย

เร่งด่วนเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์จะใช้ในกรณีท่ีควรแจ้งให้ผ้้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจ
พบเพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น 

๒.๒  การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและ
มีการน าเสนอด้วยวาจาประกอบ นอกจากนี้การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า 
หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผ้้บริหาร เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่



๖๑ 

 

ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น 
ผ้้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพ่ือการตรวจสอบ 
  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ผ้้ตรวจสอบภายในต้องจัดท ารายงานอย่างน้อยต้องให้มี
ความครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  หน่วยรับตรวจ  กิจกรรมที่ตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ดังร้ปที่ ๔.๒๔ 
ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ 
 

 

 



๖๒ 

 

 
 

 



๖๓ 

 

 
ร้ปที่ ๔.๒๔ แสดงตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ 

 

 
ร้ปที่ ๔.๒๕ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 



๖๔ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
ปัญหา  
๑. ผ้้ตรวจสอบภายในสรุปรายงานผลการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามองค์ประกอบของคุณลักษณะที่ดี

ของการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น รายงานมีความไม่ชัดเจน ไม่
สามารถสื่อข้อความหรือความต้องการของผ้้ตรวจสอบภายใน หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผ้้อ่านรายงานเข้าใจได้
ง่าย หรือรายงานมีความเยิ่นเย่อไม่กะทัดรัด ใช้ข้อความหรือค าฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป เป็นต้น 

๒. จากขั้นตอนการสรุปผลการตรวจสอบที่พบปัญหาว่าผ้้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบไม่
ครบ ๕ องค์ประกอบ ท าให้ต้องมีการปรับแก้ร่างรายงานหลายครั้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมมากขึ้น ประกอบ
กับได้รับแบบตอบรับร่างรายงานจากหน่วยรับตรวจล่าช้าจึงท าให้การเสนอรายงานให้ผ้้บริหารล่าช้าตามไป
ด้วย ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อผ้้บริหารภายใน ๒ เดือน หลังการ
ตรวจสอบเสร็จสิ้นตามแผน  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. หลังการประชุมปิดการตรวจสอบหรือการส่งร่างรายงานให้หน่วยรับตรวจตอบรับร่างรายงานแล้ว          

ให้ผ้้ตรวจสอบภายในออกรายงานฉบับจริงแล้วน าส่งให้ผ้้สอบทานท าการสอบทานรายงานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่
จะเสนอให้หัวหน้าส านักงานลงนาม 

๒. จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบโดยเฉพาะให้กับผ้้ตรวจสอบภายในทุก
พ้ืนที ่

 
ข้อเสนอแนะ  
๑. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น  
๓. หัวหน้าส านักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น

จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 
๔. ควรให้ผ้้ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าช่วยแนะน า      
 
        ๒. การติดตามผล (Follow Up) การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและ
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผ้้รับการตรวจและผ้้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผ้้ตรวจสอบ
ภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผ้้บริหารระดับส้งแล้ว ผ้้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผ้้บริหารฯ 
ได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผ้้ตรวจสอบ
ภายในที่ผ้้บริหารสั่งการหรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผ้้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผ้้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผ้้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต  โดยท า
การติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน ๖๐ วันท าการ หลังจากท่ีหน่วยรับตรวจได้รับหนังสือสั่ง



๖๕ 

 

การจากอธิการบดี แล้วรายงานผลการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้อธิการบดีรับทราบรอบ ๖ 
เดือน และ ๑๒ เดือน 
    แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการ
ติดตามผล พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้การติดตามผลท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ๒. ควรก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อนไว้ใน
แผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน การก าหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหน้าหน่วยงาน
ที่รับการตรวจสอบหรือผ้้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการติดตามผล 
    ๓. ผ้้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล
การปฏิบัติงานนั้น ๆ เพ่ือให้มีมุมมองใหม่ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงหรือไม ่
    ๔. ผ้้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่อง
จากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผ้้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้ค าแนะน าเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้
    ๕. ผ้้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผ้้บริหารระดับส้ งของหน่วยรับตรวจในการ
แนะน าวิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และก าหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาดและ
ข้อบกพร่องที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
    ๖. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร
หรือผ้้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

 

ร้ปที่ ๔.๒๖ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



๖๖ 

 

 

ร้ปที่ ๔.๒๗ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ     
หน่วยรับตรวจ 

 



๖๗ 

 

 

ร้ปที่ ๔.๒๘ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



๖๘ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการติดตามผล (Follow Up)  
ปัญหา  
๑. ผ้้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือให้ทราบว่าภาระงานใดควรท า

เมื่อไหร่ อย่างไร 
๒. ให้ผ้้ตรวจสอบภายในสรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ทราบว่ามี

ข้อเสนอแนะข้อใดบ้างที่หน่วยรับตรวจยังไม่ได้ด าเนินการหรืออย้่ระหว่างการด าเนินการ แล้วให้ก าหนด
ระยะเวลาการติดตามอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ  
๑. หัวหน้าส านักงานควรมีการก ากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
๒. หัวหน้าส านักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น

จริง เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 
ส่วนที่ ๕ 

เทคนิคการตรวจสอบ 
(Audit Technique) 

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผ้้ตรวจสอบควรน ามาใช้
ในการรวบรวมข้อม้ลหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับของ
ผ้้ปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่ก าหนด ดังนั้นผ้้ตรวจสอบ
จะต้องมีความร้้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
เรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่ายต่างกัน และให้
ได้มาซึ่งหลักฐานความเชื่อถือไม่เท่ากันเมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้แต่ละเทคนิคการ
ตรวจสอบก็มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้   ท าให้ในบางครั้งผ้้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบหลายอย่างมา
ประกอบกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผ้้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้ 
๕.๑ การสุ่มตัวอย่าง 
เป็นการเลือกข้อม้ลแต่เพียงบางส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อม้ลทั้งหมดเพ่ือน ามาตรวจสอบการสุ่ม
ตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยค านึงถึงว่าข้อม้ลทั้งหมดมีโอกาสได้รับการ
เลือก เท่าๆ กันผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กัน
อย้่ ๔ วิธี คือ 

๕.๑.๑ วิธี Random Sampling 
เป็นการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อม้ลทั้งหมดโดยให้แต่ละหน่วยของข้อม้ลมีโอกาสที่จะ

ได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจับสลากเป็นต้น 
๕.๑.๒ วิธี Systematic Sampling  
เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการก าหนดระยะหรือช่วงตอนของตัวอย่างที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้

เท่า ๆ กัน เช่น เลือกตัวอย่างใบส าคัญ ๑ ฉบับ จากใบส าคัญทุก ๆ ๑๕ ฉบับ เป็นต้น ความห่างของระยะหรือ
ช่วงตอนขึ้นอย้่กับจ านวนข้อม้ลและจ านวนตัวอย่างที่ต้องการข้อม้ลที่น ามาเลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี้ต้องมี
คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงล าดับของข้อม้ลอย่างถ้กต้องและครบถ้วน ผ้้ตรวจสอบต้องระวังในการ
ก าหนดระยะของตัวอย่างว่าต้องไม่เป็นผลให้ข้อม้ลทั้งหมดถ้กเลือกหรือมิได้รับการเลือกเลยด้วย 

๕.๑.๓ วิธีการแบ่งข้อม้ลออกเป็นกลุ่ม 
(๑) Stratified Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อม้ลที่มีลักษณะแตกต่างกัน

โดยมีวิธีด าเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
๑) แบ่งข้อม้ลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อม้ลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้

ในกลุ่มเดียวกัน 
๒) สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้ งหนึ่ง โดยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่ดี มีความถ้กต้องและเชื่อถือได้วิธีนี้เหมาะส าหรับ
การตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณมาก และสถานที่เก็บมีหลายแห่ง ซึ่งท าให้ข้อม้ลมีโอกาสได้รับการสุ่ม
ตรวจสอบเท่าเทียมกัน 



๗๐ 

 

(๒) Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อม้ลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึง
กันโดยมีวิธีด าเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 

๑) แบ่งข้อม้ลออกเป็นกลุ่มโดยก าหนดจ านวนเท่ากัน ซึ่งถือต าแหน่งที่ตั้ง
หรือการเก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์ ส าหรับการก าหนดจ านวนกลุ่มและจ านวนรายการในแต่ละกลุ่มขึ้นอย้่
กับลักษณะและปริมาณของข้อม้ลที่มีอย้่ทั้งหมด 

๒) สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกทั้งกลุ่มมา
เป็นตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่างนี้ ซึ่งจะเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใดข้ึนอย้่กับลักษณะและขนาดของข้อม้ล 

๕.๑.๔ วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อม้ลที่ขึ้นอย้่กับการ
ตัดสินใจของผ้้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างที่สุ่มเลือกนั้นควรเป็นสิ่งของที่มี
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย 

 
๕.๒ การตรวจนับ 

เป็นการพิส้จน์จ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอย้่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่สภาพของ
สิ่งของนั้นเป็นอย่างไร อย้่ในสภาพช ารุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจนับนี้จะใช้
การตรวจสอบ   เงินสด วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น 

ข้อจ ากัด 
๑. สินทรัพย์ที่ตรวจนับจะต้องมีร้ปร่าง หรือมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของสินทรัพย์นั้น เช่น 

เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น 
๒. การตรวจนับมิใช่เป็นเครื่องพิส้จน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป 
 

๕.๓ การยืนยันยอด 
เป็นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช่ผ้้รับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่าง ๆ ให้การยืนยันเป็นลาย

ลักษณ์อักษรมายังผ้้ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอย่างถ้กต้องจะถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก
ที่สุด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริง เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝาก
ธนาคาร หรือสินทรัพย์ซึ่งอย้่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน 

ข้อจ ากัด  
อาจไม่ได้รับความร่วมมือตอบยืนยันมาให้ผ้้ตรวจสอบทราบ หรือมีข้อขัดข้องอ่ืน ๆ ที่ท าให้ค าตอบที่

ได้รับมีจ านวนน้อยเกินสมควร เช่น หนังสือยืนยันยอดไม่ถึงมือผ้้รับ เป็นต้น ซึ่งท าให้การตรวจสอบเรื่องนั้น
ไม่ได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอ 

 
๕.๔ การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 

เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งเอกสารเหล่านี้พิส้จน์ความถ้กต้องของ
รายการที่ลงไว้ในสมุดบัญชีได้ วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Vouching” ทั้งนี้ ผ้้ตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดย
ระมัดระวังว่า 

- เป็นเอกสารจริง ไม่ใช่เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข 
- มีการบันทึกรายการโดยถ้กต้อง ครบถ้วน 
- มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
 



๗๑ 

 

ข้อจ ากัด 
๑. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจัดท าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบการควบคุม

ภายในไม่รัดกุมหรือขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒. การตรวจเอกสารบางครั้ง อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอย้่จริง เช่น การตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ที่ไม่

สามารถพิส้จน์ว่ามีตัวรถยนต์อย้่จริง เป็นต้น 
 

๕.๕ การค านวณ 
เป็นการพิส้จน์ความถ้กต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก ผ้้ตรวจสอบควรท าการ

ทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่ถ้กต้อง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลข
ด้วยเครื่องคิดไว้ ผ้้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผ้้ร้้จักใช้เครื่องบวกเลขอาจใช้เทคนิคพลิก
แพลง ท าให้ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริง 

ข้อจ ากัด พิส้จน์ได้เพียงความถ้กต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิส้จน์แหล่งที่มาของตัวเลขท่ีน ามาค านวณ 
 

๕.๖ การตรวจสอบการผ่านรายการ 
เป็นการตรวจสอบความถ้กต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปยัง

สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ส าคัญมากอีกวิธีหนึ่ง 
ข้อจ ากัด  
เช่นเดียวกับการค านวณ คือ เป็นการพิส้จน์ความถ้กต้องของการคัดลอกข้อม้ลจากสมุดบันทึกรายการ

ขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย แต่ไม่ได้พิส้จน์ความสมบ้รณ์ของรายการแต่อย่างใด เช่น ไม่ได้พิส้จน์
ความถ้กต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็นต้น 
 
๕.๗ การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 

เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชีคุมหรือไม่
ข้อจ ากัด พิส้จน์ได้เพียงความถ้กต้องของยอดคงเหลือในบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับบัญชีคุม แต่คว รใช้ร่วมกับ
เทคนิคการตรวจสอบความถ้กต้องของบัญชีวิธีอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ เทคนิค
การค านวณ เป็นต้น 

 
๕.๘ การตรวจหารายการผิดปกติ 

เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ หรือแหล่งข้อม้ลอื่น ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรือไม่ ซึ่งอาจท า
ให้พบข้อผิดพลาดทีส่ าคัญได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร้้ ความช านาญและประสบการณ์ของผ้้ตรวจสอบเป็นส าคัญ 

ข้อจ ากัด รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้องหาหลักฐาน
ด้วยเทคนิคอ่ืนประกอบ 

 
๕.๙ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 

เป็นการตรวจสอบรายการที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เนื่องจากข้อม้ลของรายการหนึ่ง ๆ  อาจมี
ความสัมพันธ์กับรายการอื่น ๆ ได้ รายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันปรากฏอย้่อย่างถ้กต้องย่อมแสดงความถ้กต้อง
ของบัญชีได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้น ผ้้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบค้่กันไป 
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๕.๑๐ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อม้ลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่

คาดหมาย หรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมหรืออาจลด
ขอบเขตการตรวจสอบลงได้การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้ 

๑. เปรียบเทียบข้อม้ลของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน 
๒. เปรียบเทียบข้อม้ลของงวดปีปัจจุบันกับประมาณการหากผลของการวิเคราะห์

เปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญต่อการตรวจสอบ ผ้้ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจาก
หน่วยรับตรวจ และใช้เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพ่ิมเติม 

 
๕.๑๑ การสอบถาม 

เป็นการสอบถามผ้้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การสอบถามอาจท าได้ทั้งเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือด้วยวาจา การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร อาจใช้แบบสอบถาม และก าหนดค าถามเพ่ือให้ได้
ค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรืออาจเป็นค าถามที่กระตุ้นให้ผ้้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ขึ้นอย้่ว่าผ้้
ตรวจสอบต้องการค าตอบในลักษณะใด ทั้งนี้ ค าถามที่ใช้ควรมีลักษณะต่อเนื่องกัน การสอบถามด้วยวาจา ต้อง
อาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงโดยไม่ท าให้ผ้้รับตรวจอารมณ์เสีย หรือมีปฏิกิริยา
ต่อต้าน หรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการ และถ้าผ้้ตรวจสอบสามารถเข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผ้้รับตรวจ
มีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของผ้้รับตรวจที่มีต่อตนให้เป็นไปในทางที่ดีได้ก็ย่อมท าให้ได้ทราบข้อม้ล
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่างถ้กต้อง 

ข้อจ ากัด ค าตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการพิส้จน์ด้วยเทคนิค
การตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ 

 
๕.๑๒ สังเกตการณ์ 

เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง โดยใช้ความร้้ความสามารถที่มีอย้่ 
รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็น แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้  ดังนั้น ผ้้ตรวจสอบที่มี
ประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้อย่างมากและลึกซึ้งกว่าผ้้ที่ประสบการณ์
น้อย ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพียงข้อม้ลที่ผ้้ตรวจสอบได้ประสบมาจากการปฏิบัติงานจริ งในช่วง
ระยะเวลาที่ท าการสังเกตการณ์เท่านั้น ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็นส่วนรวม ผ้้ตรวจสอบ
จะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับข้อสังเกตและยินยอมที่จะแก้ไขตาม
ข้อสังเกตของผ้้ตรวจสอบ 

 
๕.๑๓ การตรวจทาน (Verification) 

เป็นการยืนยันความจริง ความถ้กต้อง ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล หรือความน่าเชื่อถือของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย้่ เช่น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้แล้ว 
๕๐๐,๐๐๐ บาท หลักฐานที่จะน ามาตรวจทาน คือ ต้นขั้วเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่ ชื่อเจ้าหนี้ รายการที่จ่าย 
จ านวนเงิน และการลงนามของผ้้ถืออ านาจสั่งจ่าย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหนี้ ซึ่งควรมี
รายละเอียดเช่นเดียวกับต้นข้ัวเช็ค เป็นต้น 
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๕.๑๔ การสืบสวน 
เป็นเทคนิคที่ผ้้ตรวจจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามีอย้่หรือควรจะเป็น ดังนั้น          

ผ้้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน แต่ในบางกรณีผ้้ตรวจสอบไม่สามารถ
หาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมลงไปในส่วนที่ขาด
หายไป 

 
๕.๑๕ การประเมินผล 

เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงว่าเกิดผลต่าง
หรือไม่ถ้าเกิดผลต่างผ้้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือว่าเนื่องจาก
สาเหตุอ่ืนเมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ผ้้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย ซึ่งอย้่
นอกเหนือการควบคุมของวิญญ้ชนหรือไม่ หากมิใช่ ควรเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไปผ้้ตรวจ
สอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อม้ลที่น ามาเปรียบเทียบและผ่านการประเมินผลมาแล้วนั้นเพียงพอหรือไม่ 
ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งนี้ ผ้้ตรวจสอบต้อง
ประเมินถึงค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับผลที่
ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 
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ส่วนที่ ๖ 
บทสรุป 

๖.๑ บทสรุป 
 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง

ธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับด้แล 
โดยผ้้ตรวจสอบภายในเป็นผ้้ที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน ปัจจุบันการตรวจสอบภายในได้พัฒนาบทบาทและร้ปแบบการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยน
ทัศนคติที่บุคคลภายนอกมักมองในด้านลบ จากการจับผิดมาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จหรือ
เพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร ผ้้ตรวจสอบภายในควรรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ประสานงานหรือเป็นที่ปรึกษาในการ
แก้ไขให้งานทุกส่วนด าเนินไปส้่เป้าหมายขององค์กร 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Process) กระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผ้้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ส าหรับส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาได้ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย้่ ๓ ขั้นตอน คือขั้นตอนการ
วางแผนการตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และขั้นตอนการติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (Follow Up) และการรายงานผล 
  การวางแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) และแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)เป็น
ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบทั้งด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากร    ที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้
หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และตามล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประกอบด้วยแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ซ่ึงหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีขึ้นไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
แสดงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยการวาง
แผนการตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจข้อม้ลเบื้องตน ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยง
หรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญในระดับส้งก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันที  ขั้นตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบ และขั้นตอนการเสนอแผนการตรวจสอบ 
 แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เป็นแผนที่ผ้้ตรวจสอบภายในได้จัดท าไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น      
ลายลักษณ์อักษรว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และ
วิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุ ผลส าเร็จ และแผนการปฏิบัติงานต้องสามารถ
แก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความ
สมเหตุสมผลและความคุ้มค่า และการจัดท าแผนการปฏิบัติงานจะต้องจัดท าให้ครอบคลุมประเด็นการ



๗๕ 

 

ตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การวางแผนการปฏิบัติงานส านักงาน
ตรวจสอบภายในจะเริ่มตั้งแต่การส ารวจข้อม้ลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้การวางแผนปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ มี
ความส าคัญ ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานจะต้องประกอบด้วย เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ จ านวนวันในการตรวจสอบ และผ้้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
เป็นต้น รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) และกระดาษท าการ (Working Paper) 
ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงานควรเสนอให้หัวหน้าส านักงาน
ตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
 การวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานที่ดี จะช่วยให้หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน    
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในสามารถใช้แผนการตรวจสอบใน ในการมอบหมายงานให้ผ้้ตรวจสอบภายใน
แต่ละคนรับผิดชอบตามความเหมาะสม และควบคุมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นหลักฐานในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของผ้้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย เป็นขั้นตอน รวดเร็ว และเป็นหลักฐานว่าได้
ปฏิบัติไปแล้วอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายใน 
 
๖.๒ บทสรุปของปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 ๖.๒.๑ ปัญหาอุปสรรค 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผ้้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากผ้้ตรวจสอบภายในมีความร้้ ความสามารถ และความช านาญในการ
ตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ ไมเ่พียงพอเท่าท่ีควร 
 ๖.๒.๒ แนวทางแก้ไข 

(๑) ให้ผ้้ตรวจสอบภายในจัดท าค้่มือการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อม้ลในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง  

(๒) จัดท าค้่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่ผ้้ตรวจสอบภายใน  

๖.๒.๓ ข้อเสนอแนะ   
(๑) ควรส่งเสริมพัฒนาความร้้ ความสามารถของผ้้ตรวจสอบภายในให้มีความช านาญเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบ ในร้ปแบบต่างๆ    
  (๒) ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความร้้และสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้กับผ้้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบรวมถึงใช้เป็นข้อม้ลในการส่งเสริมและจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงาน 

(๓) ผ้้บริหารขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึงความจ าเป็นของ
งานตรวจสอบภายในว่ามีส่วนช่วยในการแก้ไขและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ ๗ 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ค้่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเล่มนี้ เป็นข้อม้ลพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผ้้จัดท า
ได้ รวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือ ต าราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหลายๆ องค์กร 
เช่นกรมบัญชีกลาง สมาคมผ้้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน ผ้้จัดท าจึงได้รวบรวมกฏหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผ้้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖  
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
กรมบัญชีกลาง 
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน                             

ราชการ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 
 
 
 
 
 


