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๕

ส่วนที่ ๑
บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๑.๑ ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาครั้ ง แรก
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
พ . ศ . ๒ ๕ ๑ ๘ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “ วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อ า ชี ว ศึ ก ษ า ” แ ล ะ โ อ น วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อย้่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามว่ า “ราชมงคล”
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๑ ทาให้วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาได้รับการเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
ในระยะต่ อ มาได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง ก าหนดให้
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ทาให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมี แนวคิดใน
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 พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ ป ระกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา เป็ น ผลให้ มี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลเกิ ด ขึ้ น ใหม่ จ านวน ๙ แห่ ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นส้งที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตคร้
วิชาชีพ และให้ ผ้ส าเร็จ การศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีโ อกาสในการศึกษาต่อด้านวิช าชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญาเป็นหลัก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เป็ น ๑ ใน ๙ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งตั้งอย้่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ใน ๖ เขตจังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลาปาง
ตาก และพิษณุโลก มีตราประจาเป็นร้ปวงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นร้ปดอกบัวบาน ๘
กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความสาเร็จ มรรค ๘ และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไป
ทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอย้่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจาองค์
พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์เป็นผ้้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
บนตราร้ปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข ๙ อย้่ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตราวงกลมทา
เป็นกรอบโค้งรองรับชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า นนา” คั่นปิดท้ายของกรอบด้วยลวดลาย
ดอกไม้ทิพย์ประจายามทั้งสองข้างหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ดังร้ปที่ ๑.๑ มีสีน้าตาลทอง
เป็นสีประจาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนเปรียบได้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตั้งอย้่ ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้ างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เจริ ญก้าวหน้ าเป็นศ้นย์ แห่ งนวัตกรรมการเรียนร้้ ดังร้ปที่ ๑.๒ และมีต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย คือต้น
กาสะลอง (ปีบขาว) หรือต้นปีบ เป็นต้นไม้ที่ร้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา มีลาต้นแข็งแรง ส้งโปร่ ง มีช่อดอก
สีขาว บานสะพรั่ง ดอกมีกลิ่นหอม เปรียบประดุจคุณลักษณะของนักบัณฑิตพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

๖

ความร้้ ความเชี่ ย วชาญ ที่ จ ะไปพั ฒ นาสั ง คมประเทศชาติ พ ร้อ มทั้ งเผยแพร่ชื่ อ เสี ย ง และเกี ยรติ คุณ ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ดังร้ปที่ ๑.๓

ร้ปที่ ๑.๑ ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร้ปที่ ๑.๒ สีประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร้ปที่ ๑.๓ ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๗

๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปรัชญา : นวัตกรรมเพื่อชุมชน
วิ สั ย ทั ศ น์ : มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าด้ า นวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
พันธกิจ :
๑. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตคร้วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับประเทศ
ภ้มิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความร้้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
๓. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความร้้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
และสังคม
๔. จัดการเรียนร้้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนาไปส้่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
หรือสร้างโอกาสและม้ลค่าเพิ่มให้กับผ้้เรียน 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 :
ภาพลั กษณ์ที่ดีเป็น สิ่งสาคัญของทุกองค์กร การกาหนดเอกลั กษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรั บ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เอกลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา ประกอบด้ ว ย
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 เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
นวัตกรรม อาหารสุขภาพ และพันธุกรรมพืช เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน และสร้างความเข้าใจ ให้มี
เป้าหมายเดียวกันส้่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

๘

วัฒนธรรมองค์กร :
วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ที่จาเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจาง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงกาหนดจาก
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 อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร ๐ – ๕๓๙๒ – ๑๔๔๔ โทรสาร ๐–๕๓๒๑-๓๑๘๓

๑.๕ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา มี ก ารแบ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานออกเป็ น
ส่วนราชการต่าง ๆ ดังร้ปที่ ๑.๔
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร้ปที่ ๑.๔ โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๙

ส่วนที่ ๒
บริบทของสานักงานตรวจสอบภายใน
๒.๑ ประวัติสานักงานตรวจสอบภายใน
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๐๕ ได้กาหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย ๑ คนเพื่อทาหน้าที่เป็นผ้้ตรวจสอบภายใน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีอ้าง
ถึงหนังสือที่ สร.๐๒๐/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ เรื่องการแต่งตั้งผ้้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
กาหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่ นที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดที่มีตาแหน่ง
อัตรากาลังเพื่อทาหน้าที่ผ้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผ้้ ว่ า ราชการแล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มทั้ ง มอบหมายให้ ก ระทรวงการคลั ง โดย
กรมบัญชีกลางทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผ้ตรวจสอบภายใน
ส่วนในเรื่องการกากับด้แล การกาหนดขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมงาน
ที่มีความสาคัญ มีความเสี่ยง มีงบประมาณส้งอีกรวมทั้งมีสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น และ
การกาหนดมาตรการการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้ มีประสิทธิภาพนั้น เป็นการกาหนดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของ
แต่ละกระทรวง รวมทั้งให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวงขึ้น เพื่อทาหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และทาหน้าที่ตรวจสอบตามขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบกาหนด หรือให้ความเห็นชอบและผ้้บริหารมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จึงได้จัดตั้งสานักงานตรวจสอบภายในขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อนุมัติให้เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง และมีหน่วยงานควบคุมภายในเป็น
หน่วยงานภายในของสานักงานตรวจสอบภายในเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๙ (วรรคสาม) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมาตรา ๑๕ (๒) (๖)
การประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ า นนา ครั้ง ที่ ๔๑ (๕/๒๕๕๔) วั น ที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย (ก.ต.บ.) เพื่อปฎิบัติ
หน้าที่ตามข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๔ มีหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่เป็นเลขานุการ ก.ต.บ.โดยตาแหน่ง สานักงานตรวจสอบ
ภายในจึ งได้ มีการปรั บ โครงสร้ างการทางานของส านัก งานตรวจสอบภายในเพื่ อให้ มี ความสอดคล้ องกั บ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน รหัส ๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม อนุมัติตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ กาหนดให้ยกเลิกหน่วยงานควบคุมภายในซึ่งเดิมเป็นหน่วยงาน
ภายในของสานักงานตรวจสอบภายใน ให้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของมทร.ล้านนา สังกัดกองนโยบายและแผนแทน
ต่อ มาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านัก งานตรวจสอบภายใน ได้รั บการจั ดสรรตาแหน่ง นั ก
ตรวจสอบภายในให้กับหน่วยเบิ กจ่ายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวน ๗ หน่ว ย
เบิกจ่าย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๕๑ กาหนดให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายต้องมีผ้ตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ

๑๐

จนกระทั่งที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๙ (๕/
๒๕๖๓) วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย (ค.ต.ป.) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต ามข้ อ บั ง คั บ มทร.ล้ า นนา ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการจัดโครงสร้างองค์ก รให้ มีก ารติด ตาม
ตรวจสอบประเมินผล จึงทาให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้น ทั้งนี้ กาหนดให้
รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการสภาทาหน้าที่เป็นเลขานุการ ค.ต.ป. และหัวหน้า
สานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่เป็นเลขานุการ ค.ต.ป. โดยตาแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป

๒.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักงานตรวจสอบภายใน
ปรัชญา
“ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ระมัดระวังรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่”
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นในการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานการตรวจสอบของ
ส่วนงานราชการ
พันธกิจ
๑. เสริมสร้างและพัฒนาผ้้ตรวจสอบให้มีความร้้ความสามารถ
๒. จัดทาแนวทางการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ
๓. ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
๔. ให้คาแนะนา ปรึกษา เกี่ย วกับ การตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ
ประกาศ และข้อบังคับ
๕. วางแผนการติ ด ตามและประเมิ นผลการตรวจสอบภายใน พร้ อ มทั้ งน าเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผ้้บริหาร

๒.๓ ที่ตั้งของสานักงานตรวจสอบภายใน
ที่ตั้งของสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอย้่ที่ ๑๒๘ ถนนห้วย
แก้ว อาเภอเมือง 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 ก งาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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๒.๔ โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานตรวจสอบภายใน

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.)

อธิการบดี

สานักงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในพื้นที่

ร้ปที่ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานสานักงานตรวจสอบภายใน

๑๒

ส่วนที่ ๓
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนิ น งาน และระบบการควบคุม ภายในขององค์ กร ทั้ง นี้ ปัจ จั ยส าคั ญประการหนึ่ งที่ จ ะท าให้ ง าน
ตรวจสอบภายในประสบความสาเร็จ คือผ้้บริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดม้ลค่าเพิ่มและความสาเร็จแก่องค์กร ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์
ส้งสุดดังกล่าว ผ้้ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความร้้ใน
หลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป
ทั้งจากหลักการสากลและตามที่กาหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการเพื่อให้ผ้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร

๓.๑ ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คาปรึกษาอย่าง
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกากับด้แลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มา :The Institute of Internal
Auditors : IIA และกลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

๓.๒ ความสาคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อม้ลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้าน
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงาน
เกี่ย วกับ กิจ กรรมการเพิ่ มม้ล ค่าขององค์ กร รวมทั้งการเป็นผ้้ ให้ คาปรึก ษากับฝ่ า ยบริห ารในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และด้แลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้ (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
๑. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการก ากั บ ด้ แ ลที่ ดี (Good Governance) และความโปร่ ง ใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ส่ ง เสริ ม ให้ เกิด การบั น ทึกบั ญ ชีและรายงานตามหน้าที่ ความรั บผิ ดชอบ (Accountabilityand
Responsibility) ทาให้องค์กรได้ข้อม้ลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audittability)
๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency andEffectiveness
of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อม้ล
ทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อม้ลที่สาคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุมลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อน

๑๓

และให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ตลอดเวลา ช่ว ยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผ้้บริหารและ
ผ้้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย
๔. เป็ น มาตรการถ่ ว งดุ ล แห่ ง อ านาจ ( Check and Balance) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด สรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ส้งสุดต่อ
องค์กร
๕. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร
ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน

๓.๓ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทา
หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อม้ลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผ้้ปฏิบัติง านทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการดาเนินงานตรวจสอบภายในจะอย้่ในร้ปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผ้้บริหาร
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (ที่มา : กลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

๓.๔ ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
๑. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบ้ รณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงินและการ
ดาเนินงาน
๒. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร
กาหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสาคัญที่เกิดขึ้น
๓. การสอบทานวิธีการป้ องกัน ด้แลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิส้ จน์ความมีอ ย้่จริงของ
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้
๔. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
๕. การสอบทานการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ต่ า ง ๆ ว่ า ได้ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กาหนดไว้

๓.๕ ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณะการดาเนิน งานของแต่ล ะองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ทาให้จาเป็นต้องใช้วิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆในองค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายในความถ้กต้อง
เชื่อถือได้ของข้อม้ลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมด้แลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคาสั่ง
การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผ้้บริหารใน
องค์กร จากนั้นจึ งรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ทารายงานเสนอแนะฝ่ายบริห าร เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

๑๔

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนสาคัญใน
การกาหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็น ๖
ประเภท ดังนี้
๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
๒. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing)
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด (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. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค์ ก ร ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย หรื อ หลั ก การที่
กาหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมาย ซึ่ งวั ด จากตั ว ชี้ วัด ที่ เหมาะสม ทั้ งนี้ ต้ องคานึ งถึ งความเพี ยงพอ ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย
๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร
สาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทาให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งทา
ให้ผลที่เกิดจากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
๒.๓ ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ากว่าที่กาหนดไว้ โดยยังได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามี ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกากับด้แลที่ดี (Good
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติต ามข้อกาหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ย วข้องที่ กาหนดทั้ง จากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทาการตรวจสอบ
โดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดาเนินงานก็ได้
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิส้จน์ความ
ถ้กต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อม้ลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการ
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เข้าถึงข้อม้ลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อม้ล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วน
หนึ่ ง ของงานตรวจสอบภายในเกือ บทุก งานที่ นาระบบคอมพิ ว เตอร์มาใช้ ในการปฏิ บัติง านไม่ ว่าเป็น การ
ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหารผ้้ตรวจสอบภายในจึง
จาเป็นต้องมีความร้้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผ้้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาดาเนินการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผ้้ตรวจสอบภายในอาจมีความร้้ ความชานาญไม่เพียงพอ และต้อ งใช้เวลานาน
พอสมควรที่จะเรียนร้้ ซึ่งอาจทาเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดของการ
ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อม้ลและความปลอดภัยของระบบการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจ ริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผ้้ตรวจสอบภายในจะดาเนินการ
ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผ้้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน

๓.๖ ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผ้้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบจึงไม่
ควรมีอานาจสั่งการหรือมีอานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตน
ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผ้้ตรวจสอบ ความเป็น
อิสระมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง)
๑. สถานภาพในองค์กรของผ้้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผ้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่าย
บริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผ้ตรวจสอบภายใน
จะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผ้้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผ้้บริหารส้งสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขต
ที่กว้ าง และเพื่ อให้ ข้อ ตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่ าง ๆ จะได้รั บการพิ จารณาสั่ งการให้ บั งเกิดผลได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอการกาหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผ้้ บริหารส้งสุด จะทาให้ผ้ตรวจสอบภายใน
มีอิสระในการตรวจสอบ และทาให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรม
ที่ผ้ ต รวจสอบภายในต้ อ งตรวจสอบหรื อ ประเมิ น ผล ผ้้ ต รวจสอบภายในต้ อ งมีค วามเป็น อิ ส ระทั้ง ในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ใด ๆ ของ
องค์กร หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

๓.๗ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ้้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดารงไว้ซึ่ง
หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
๑. ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
๒. การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อม้ลที่ได้รับทราบ

๑๖

๓. ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ในอันที่จะทาให้มี
ผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
๔. ความสามารถในหน้าที่ ในเรื่องของความร้้ ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ทา ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.๘ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (สานักงาน ก.พ.) ผ้้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผ้้ที่มีความร้้ในวิชาชีพ และความร้้ในสาขาวิชาอื่นซึ่ง
จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จาเป็นและเหมาะสม ดังนี้
๑. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ที่เกี่ย วข้อ งกับการปฏิบัติ งานขององค์กรทั้งจากภายใน และ
ภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีความร้้ ความชานาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบ
ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการตรวจสอบภายใน
๓. มีความรอบร้้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงานการจัดทา
และการบริหารงบประมาณ
๔. มีความสามารถในการสื่อสาร การทาความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์ การประเมินผล การ
เขียนรายงาน
๕. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง ร้้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถ้กต้อง กล้า
แสดงความเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ
๗. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผ้้อื่น
๘. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถ้กต้องเที่ยงธรรม
๙. เป็นผ้้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมอง
ปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผ้้บริหาร

๓.๙ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการฉบับ
ปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. ระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติ หน้าที่ของผ้้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.
๒๕๔๖
๕. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบการบริหารงานประจา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคาสั่งจากสภามหาวิทยาลัยฯที่ ๗๖๔/๒๕๕๔ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

๑๗

ตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ กาหนดอานาจและหน้าที่ไว้ใน
หมวดที่ ๓ และหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยตาแหน่ง
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีการออกข้อบังคับฉบับใหม่โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเก่า
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามข้อบังคับฉบับใหม่ คือข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กาหนดนิยาม และคาศัพท์ ไว้ดังนี้
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ยให้ดีขึ้นการ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับด้แลอย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
“คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
“หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่ า ส านั ก งานตรวจสอบภายในของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการตรวจสอบภายใน
“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
“ผ้้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผ้้ตรวจสอบภายในหรือผ้้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

๑๘

ส่วนที่ ๔
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
๔.๑ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
กระบวนการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงข้อม้ลจากแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจาเป็นต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผ้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิ บั ติ งานตรวจสอบได้ อ ย่ า งมั่น ใจและได้ ผ ลงานที่ มีคุ ณ ภาพ เป็น ไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่สานักกากับและพัฒนาการ
ตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกาหนดไว และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มี ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑. การวางแผนการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ การสารวจข้อม้ลเบื้องต้น
๑.๒ การประเมินความเสี่ยง
๑.๓ การวางแผนการตรวจสอบภายใน
๑.๔ การเสนอแผนการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
๒.๒ การแจ้งกาหนดการเข้าตรวจสอบ พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ต้องการให้จัดเตรียม
๒.๓ การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program)
๒.๔ การจัดทากระดาษทาการ (Working Paper)
๒.๕ การดาเนินการตรวจสอบ
๒.๖ การสรุปผลการตรวจสอบ
๒.๗ การจัดประชุมปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
๓. การจัดทารายงานและการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ การจัดทารายงาน
๓.๒ การติดตามผล (Follow Up)

๑๙

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผนการตรวจสอบภายใน

การสารวจข้อม้ลเบื้องต้น
การประเมินความเสีย่ ง
การวางแผนการตรวจสอบภายใน
การเสนอแผนการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)
การแจ้งกาหนดการเข้าตรวจสอบ
พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่
ต้องการให้จัดเตรียม
การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ (Audit Program)
การจัดทากระดาษทาการ
(Working Paper)
การดาเนินการตรวจสอบ
การสรุปผลการตรวจสอบ
การจัดประชุมปิดการตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ
การจัดทารายงาน

การจัดทารายงานและการติดตามผล

การติดตามผล (Follow Up)

ร้ปที่ ๔.๑ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กระดาษทาการ

๒๐

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
รหั ส ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ หั ว หน้ าหน่ว ยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการ
ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทาการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ
รหัส ๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบภายในต้องกระทาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ข้อม้ลที่
รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยง และต้องนาข้อม้ ลข่าวสารของฝ่ายบริหาร มาใช้ประกอบการพิจารณา
ในการวางแผนการตรวจสอบด้วย
รหัส ๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวังของ
หัวหน้าส่วนราชการและผ้้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อสรุปอื่น ๆ
รหัส ๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คาปรึกษาเพื่อช่วยให้เกิด
โอกาสที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการ
ดาเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งต้องกาหนดงานบริการให้คาปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย
รหัส ๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอ
แผนการตรวจสอบและแสดงให้เห็ นทรัพยากรที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการ
ตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยสาคัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีข้อจากัดของทรัพยากร
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในจัดทาขึ้น โดยทา
ไว้ ล่ ว งหน้ า เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะตรวจสอบ จ านวนหน่ ว ยรั บ ตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ ล ะเรื่ อ ง
ผ้้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้ งานตรวจสอบดาเนินไปอย่างราบรื่นทันตาม
กาหนดเวลา
แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทิศทางของการปฏิบัติงานของผ้้ต รวจสอบภายในให้เดินไป
ในแนวทางที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ หากระหว่ า งการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในมี เ หตุ ก ารณ์ ใ ดเปลี่ ย นแปลงที่ มี
ผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบที่วางไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจสอบให้ถ้กต้องเหมาะสม เมื่อได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบไปแล้วช่วงเวลาหนึ่ง จะทาการตรวจสอบความก้าวหน้าโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับแผนการตรวจสอบที่วางไว้ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบจะ
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้นการจัดทาแผนการตรวจสอบจึงต้องมีการกาหนดแนวทาง หรือขั้นตอนการ
จัดทาแผน และกาหนดองค์ประกอบของแผนการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้แผนการตรวจสอบ สามารถใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานเนื่องจากแผนการตรวจสอบ
ต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการจึงมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุง
ขอบเขตการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายใน
ว่าเป็นไปตามแผนการตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานประการใดบ้าง
๒. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผ้้
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในสามารถใช้แผนการตรวจสอบใน ในการมอบหมายงานให้
ผ้้ตรวจสอบภายในแต่ละคนรับผิดชอบตามความเหมาะสม และควบคุมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๒๑

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งเป็นหลักฐานในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของผ้้
ที่ได้รับมอบหมาย
๓. ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบช่วยให้ผ้ ตรวจสอบ
ภายในมีแนวทางในการปฏิบัติงานทาให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบได้
๔. ใช้เป็นแนวทางในการทาจัดแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป แผนการตรวจสอบงวดที่ผ่านมาจะ
ช่วยให้ ทราบถึงข้อม้ลในการตรวจสอบครั้งก่อนๆ เช่น เวลาที่ใช้ ขอบเขตการตรวจสอบ อัตรากาลั ง และ
งบประมาณเป็นต้น ทาให้สามารถนาข้อม้ลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป
ให้เหมาะสม
๕. ช่วยในการจัดทางบประมาณของสานักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบได้กาหนด
เรื่องที่จะทาการตรวจสอบ ความถี่ตลอดจนจานวนคนที่ใช้ในการตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่
จะต้องนามากาหนดงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอบรม/สัมมนา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น
กระบวนการ การวางแผนการตรวจสอบ สานักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา จะเริ่มต้นจากการ
สารวจข้อม้ลเบื้องต้นเกี่ย วกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย แบบรายงานตัวชี้ วัดตามตัวชี้วัดสานักงบประมาณ แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน แบบรายงานโครงการ-กิจกรรม รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจาปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และข้อม้ลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วทาการ
รวบรวมข้อม้ล ให้ เป็ นระบบ ก่อนที่จ ะทาการประเมินความเสี่ ยง เพื่อให้ ทราบว่าหน่ว ยรับตรวจและหรือ
กิจกรรมใดมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างและความเสี่ยงดังกล่าวอย้่ในระดับส้งหรือต่าเพียงใด แล้วนาผลการ
ประเมินความเสี่ยงที่ได้ไปเป็นข้อม้ลในการวางแผนการตรวจสอบต่อไป ซึ่งประกอบด้วยแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจาปี โดยหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงส้งต้องได้รับการ
ตรวจสอบก่อน และลดหลั่นลงมาตามลาดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีขั้นตอนในการวางแผนการตรวจสอบ
ดังนี้
การสารวจข้อม้ลเบื้องต้น
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผน
การตรวจสอบภายใน
การเสนอแผนการ
ตรวจสอบ
ร้ปที่ ๔.๒ ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน

๒๒

๑. การสารวจข้ อ มูล เบื้ องต้ น โดยการส ารวจข้อม้ล เกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย แบบรายงานตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดสานัก
งบประมาณ แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน แบบรายงานโครงการ-กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย แผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิ ท ยาลั ย และข้ อ ม้ ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ต้ น จากหน้ า เว็ บ ไซต์ ข องกองนโยบายและแผน
https://plan.rmutl.ac.th/ เพื่อรวบรวมข้อม้ลให้เป็นระบบ ก่อนที่จะทาการประเมินความเสี่ยงในการที่จะ
กาหนดประเด็นที่คาดว่าเป็นปัญหาสาคัญที่ควรตรวจสอบ ก่อนจะดาเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นระบบต่อไป

ร้ปที่ ๔.๓ เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน

๒๓

๒. การประเมินความเสี่ยง นาข้อม้ลที่ได้จากข้อที่ (๑) มาทาการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้
สามารถพิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งหรื อ ความน่ า จะเป็ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และเป็ น ผลท าให้ ก ารท างาน ไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสาคัญในระดับส้ง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบ
ทันที ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประกอบด้วย
• การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงหรือเกณฑ์ความเสี่ยง
จากข้อม้ลที่ได้จากการรวบรวมข้อม้ลตามข้อที่ (๑) เพื่อนามาเป็นเกณฑ์ในวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป โดยยึดหลักการบริหารจัดการ ๕ ด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑. ด้านการเรียนการ
สอน ๒. ด้านวิจัย ๓. ด้านบริการวิชาการ ๔. ด้านการบริหารจัดการ ๕. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

ร้ปที่ ๔.๔ แสดงตัวอย่างการระบุปัจจัยเสี่ยง
• การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยง เมื่อสามารถระบุ ปัจจัย เสี่ ยงได้แล้ วให้ ทาการ
กาหนดเกณฑ์ค่าคะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงให้ครบถ้วนดังร้ปที่ ๔.๖ ตัวอย่างการกาหนดเกณฑ์ค่า
คะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วทาการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงในแต่ละปัจจัยนั้นมีความเสี่ยงอย้่ใน
ระดับใด แล้วนาข้อม้ลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดไว้ไป
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง โดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดังร้ปที่
๔.๗ ตัวอย่างการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง แล้วทาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ดัง ร้ป ที่ ๔.๘ ตัว อย่ างการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งต้องมีการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม ดังนี้

๒๔

๑. ระดั บ องค์ก ร เป็ น การประเมิน ความเสี่ ยงตามผลการดาเนิน งานตามตัว ชี้วัด ตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย หรือตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย หรือตามแบบรายงานตัวชี้วัดตาม
ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ หรือตามแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หรือแบบรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนงาน และเป็นการรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร
๒. ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงตามความเสี่ยงคงเหลือจากการตรวจสอบ
ปีก่อนหรือตามระยะเวลาที่เข้าทาการตรวจสอบ หรือ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ระดับ
สถาบัน ระดับ ปวช. และปวส. และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สายสนับสนุน และเป็นการรับ
นโยบายจากฝ่ายบริหาร นโยบายจากหน่วยงานที่กากับด้แลหรือผ้้มีส่วนได้เสีย เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวง
ต้นสังกัด สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงบประมาณ เป็นต้น
๓. ระดับกิจกรรม เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยนาหน่วยงานที่มีความเสี่ยงส้งมากและ
ส้งตามผลการประเมินความเสี่ยงข้อที่ ๒ มาประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ และเป็น
การรับนโยบาย จากฝ่ายบริหาร นโยบายจากหน่วยงานที่กากับด้แลหรือผ้้มีส่วนได้เสีย เช่น กรมบัญชีกลาง
กระทรวงต้นสังกัด และสานักงบประมาณ เป็นต้น

ร้ปที่ ๔.๕ แสดงตัวอย่างนโยบาย/ความต้องการของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒๕

๒๖

ร้ปที่ ๔.๖ แสดงตัวอย่างการกาหนดเกณฑ์ค่าคะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๒๗

ร้ปที่ ๔.๗ แสดงตัวอย่างการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๒๘

ร้ปที่ ๔.๘ แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒๙

• การจัดลาดับความเสี่ยง เป็นการประเมินผลตามผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
เพื่อทาการจัดลาดับความเสี่ยงโดยนากิจกรรมหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงมาวางแผนการตรวจสอบตามลาดับ
ความเสี่ยงจากส้งมากไปหาน้อยสุด เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบสามารถกาหนดกิจกรรมการตรวจสอบได้
ตามลาดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง

ร้ปที่ ๔.๙ แสดงตัวอย่างการประเมินผลและการจัดลาดับความเสี่ยง

๓๐

๓. การวางแผนการตรวจสอบ นาข้อม้ล ที่ได้จากการประเมินความเสี่ ยงตามข้อที่ (๒) มา
วางแผนการตรวจสอบทั้งแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจาปี โดยการนาผลการ
ประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด เมื่อได้
กาหนดแผนการตรวจสอบ ระยะยาวแล้ว ผ้้ตรวจสอบภายในต้องกาหนดแผนการตรวจสอบประจาปี โดย
การน าข้อม้ล จากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่งการวาง
แผนการตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปมีระยะเวลา ๓ – ๕
ปี และต้องกาหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อย้่ในความรับผิดชอบทั้งหมด การจัดทาแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว
ควรวางแผนเกี่ย วกับ หน่ ว ยรับตรวจ กิจ กรรม ระยะเวลา และจานวนคนวัน ที่ จะทาการ
ตรวจสอบให้มีความสัมพันธ์กัน และควรกาหนดให้มีความยืดหยุ่นได้ เพื่อให้สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ที่
อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดทาแผน ดังนี้
๑) กาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ การกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบระยะยาวจะกาหนดกว้าง ๆ ตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบว่ามี
ความเสี่ ยงในด้านใดบ้ าง เพื่อแสดงให้หั ว หน้าส่ วนราชการทราบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบระยะยาว จะทาให้ทราบหรือพิส้จน์เกี่ยวกับอะไรบ้าง
๒) จัดลาดับความสาคัญ เมื่อได้กาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเสร็จแล้วนาผล
การประเมินความเสี่ยงที่ได้ตามข้อที่ (๒) มาพิจารณาความสาคัญเพื่อจัดลาดับความเสี่ยง โดยหน่วยงานและ
หรือกิจกรรมใดมีคะแนนความเสี่ยงส้งให้จัดไว้เป็นลาดับแรก และลดหลั่นลงมาตามลาดับ
๓) พิจารณาระยะเวลาในการตรวจสอบ เมื่อจัดลาดับความสาคัญของหน่วยรับตรวจ
และหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบแล้ว ควรวางแผนว่าจะเข้าตรวจหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมดังกล่าวกี่ปี
และปีใดควรจะตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมใดบ้าง ทั้งนี้หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่มี
ความสาคัญในลาดับแรก ๆ ควรกาหนดให้มีการตรวจสอบในปี แรก และอาจกาหนดความถี่ในการตรวจสอบ
มากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้
๔) คานวณจานวนคนวันที่จะทาการตรวจสอบ นารายชื่อหน่วยรับตรวจและหรือ
กิจกรรม ระยะเวลา และความถี่ในการตรวจสอบตามที่กาหนดไว้แล้ว มาเป็นข้อม้ลในการวางแผนจัดสรร
อัตรากาลั งของผ้้ตรวจสอบภายในที่มีอ ย้่ ให้ เหมาะสมและเพียงพอที่จะตรวจสอบหน่ว ยรับตรวจและหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวที่กาหนดไว้ภายใต้แผนการตรวจสอบระยะยาว โดยพิจารณาว่า ในแต่ละหน่วยรับ
ตรวจและหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบจะต้องใช้จานวนคนวันเท่าใด ซึ่งเมื่อรวมจานวนคนวันของทุกหน่วยรับ
ตรวจ และหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบแล้วจะต้องไม่เกินจานวนคนวันที่มีอย้่ทั้งสิ้นตามระยะเวลาของแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว
๕) กาหนดจานวนผ้้ตรวจสอบภายในและงบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบต้อง
ระบุว่ามีผ้ตรวจสอบภายในทั้งหมดกี่คนที่จะทาการตรวจสอบ และมีระดับตาแหน่งใดบ้างกี่คน รวมทั้งจะใช้
งบประมาณเท่าใดบ้าง โดยแยกเป็นงบค่าใช้จ่าย เช่น งบดาเนินงาน งบลงทุน เป็นต้น

๓๑

๓๒

๓๓

ร้ปที่ ๔.๑๐ แสดงตัวอย่างแผนการตรวจสอบระยะยาว
(๒) แผนการตรวจสอบประจาปี เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้า มีระยะเวลา ๑ ปี และต้องจัดทา
ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กาหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละ
ปีตามที่จัดทาในแผนการตรวจสอบระยะยาวมาจัดทาเป็นแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่งต้องมีการกาหนด
องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบประจาปี ให้ครบถ้วน ดังนี้
๑) กาหนดวัตถุป ระสงค์ในการตรวจสอบ การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ควรชี้ให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ทาขึ้นเพื่อให้ทราบหรือพิส้จน์เกี่ยวกับอะไร โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ

๓๔

ประจาปี จะมีรายละเอียดของเป้าหมายที่จะดาเนินการที่ชัดเจนกว่าวัต ถุประสงค์การตรวจสอบที่ กาหนดใน
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว ทั้งนี้ ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนการ
ตรวจสอบให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ และควรให้ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบระยะยาวด้วย
๒) กาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบเกี่ย วกับ หน่ ว ยรั บ ตรวจ กิจ กรรมที่ตรวจ ความถี่ในการตรวจ และจานวนคนวันที่จะใช้ในการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว และกาหนดระยะเวลาการตรวจสอบโดยระบุวันเริ่มต้น
และสิ้นสุดการตรวจสอบไว้ด้วย ในกรณีที่มีสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อเรื่องดังกล่าวที่กาหนดไว้ เช่น
สภาวะเศรษฐกิจ งบประมาณนโยบายของรัฐ บาลและส่ ว นราชการ เป็นต้น ผ้้ ตรวจสอบภายในสามารถ
ปรับเปลี่ยนขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้
๓) กาหนดผ้้ รับผิ ดชอบในการตรวจสอบให้ระบุชื่อผ้้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ทั้งหมด ในกรณีที่แบ่งเป็นสายตรวจให้ระบุชื่อโดยแยกเป็นสายตรวจด้วย พร้อมจานวนและระดับตาแหน่งของ
ผ้้รับผิดชอบในแต่ละสายตรวจ
๔) กาหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ระบุงบประมาณที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกเป็นงบค่าใช้จ่ายและแยกรายการในแต่ละงบให้ชัดเจน

๓๕

๓๖

๓๗

ร้ปที่ ๔.๑๑ แสดงตัวอย่างแผนการตรวจสอบประจาปี

๓๘

๔. การเสนอแผนการตรวจสอบภายใน เมื่อได้วางแผนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หัวหน้า
สานักงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนให้กับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการ
ตรวจสอบว่าครอบคลุมในเรื่องที่สาคัญ ๆ ซึ่งได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงส้ง หรือมีวงเงินงบประมาณส้งมาก
หรือมีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือคาแนะนา เพื่อจะได้
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ ก่อนที่
จะลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบ ทั้งนี้ หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
คือภายในเดือนกันยายนของทุกปี เมื่อแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจาปี ได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว หัวหน้า สานักงานตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ทาให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ตรวจสอบใหม่ และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ อีกครั้งหนึ่งด้วย

ร้ปที่ ๔.๑๒ แสดงตัวอย่างการลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เดิม

๓๙

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง ได้กาหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ คือหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้กาหนดเกี่ยวกับการ
จั ดท าและเสนอแผนการตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์ ข้อ ๑๗ (๔) ที่ก าหนดไว้ว่ า จัด ทาและเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจาปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการ
ตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่ งปีขึ้นไปให้นามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี
ด้วย ซึ่งสานักงานตรวจสอบภายในก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้ปที่ ๔.๑๓ แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มการลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่

๔๐

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจสอบ
ปัญหา
๑. ผ้้ตรวจสอบภายในยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการที่จะสารวจข้อม้ลเพื่อมาวางแผนการตรวจสอบ
ว่าควรจะสารวจข้อม้ลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
๒. ผ้้ ต รวจสอบภายในมี ค วามร้้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ วิ ธี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผนการ
ตรวจสอบยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร
๓. การเสนอแผนการตรวจสอบเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอนุมติล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. จัดทาค้่มือการวางแผนการตรวจสอบอย่างละเอียด
๒. จัดอบรมความร้้เกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบให้กับผ้้ตรวจสอบภายในทุกพื้นที่
๓. ผ้้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในการจัดทาแผนการตรวจสอบต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ของตนเองว่าภาระงานที่ได้รับมอบหมายงานใดควรทาเมื่อไหร่ อย่างไร
ข้อเสนอแนะ
๑. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๒. หลังจากการเข้าร่วมอบรมควรมีการติดตามประเมินผลของการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างจริงจัง
๓. หัวหน้าสานักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการรวบรวมข้อม้ล เอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนสอบทาน ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพียงใด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผ้้บริหารเพื่อ
การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานให้มีความถ้กต้อง หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดความเสี่ยงให้
น้อยลง สานักงานตรวจสอบภายในจึงได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจานวน ๗ ขั้นตอน
ดังนี้
๑. การจัด ทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจาปี
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผ้้ตรวจสอบภายในต้องนาหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่
ได้รั บ มอบหมายให้ ตรวจสอบมาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยแผนดังกล่ าวจะต้องแสดงรายละเอียดว่าจะ
ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างไรบ้าง โดยเน้นการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นปัญหา
สาคัญ ผลการดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามผลการประเมินความเสี่ยงจากการ
สารวจข้อม้ลเบื้องต้น และเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า สานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนลงปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป
แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ได้จั ดทาไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด
ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะทาให้การปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุผล
สาเร็จ และแผนการปฏิบัติงานต้องสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ

๔๑

สภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า และการจัดทาแผนการปฏิบัติงานจะต้อง
จัดทาให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สาคัญ ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ซึ่งจะต้อง
คานึงถึงเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงควรคานึงถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบ แต่จะเน้นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
จะทาการตรวจสอบ
(๒) วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ แผนการปฏิ บั ติ ง านจะก าหนด
วัตถุป ระสงค์และขอบเขตการปฏิบั ติงานตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญของกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่กาหนด จึงควรพิจารณา ดังนี้
(๒.๑) ควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบว่าจะตรวจสอบเพื่อให้ทราบในเรื่องใด รวมถึงมีประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะ
ทดสอบมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้กาหนดวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป
(๒.๒) ควรกาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
(๓) วิธีการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ล ะ
กิจกรรม โดยมุ่งเน้นตามประเด็นการตรวจสอบที่กาหนด การกาหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงควร
คานึงถึงเรื่องดังนี้
(๓.๑) ควรก าหนดวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ จ ะท าให้ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่กาหนดไว้
(๓.๒) ควรกาหนดเทคนิคการตรวจสอบให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน และได้มาซึ่ง
หลักฐานที่ต้องการและเพียงพอต่อการแสดงความเห็นไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๓.๓) ควรกาหนดโดยคานึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบที่มีอย้่อย่างจากัด
ได้แก่ อัตรากาลัง ระยะเวลา และงบประมาณ ซึ่งจะต้องกาหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบที่ได้กาหนด
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ

๔๒

ร้ปที่ ๔.๑๔ แสดงตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

๔๓

ปั ญ หา แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และข้ อ เสนอแนะของ ขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง าน
(Engagement Plan)
ปัญหา
๑. ผ้้ ตรวจสอบภายในไม่มีการกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบของแต่ล ะประเด็นที่จะทาการ
ตรวจสอบตามกิจกรรมหลัก
๒. ในแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ผ้้ตรวจสอบภายในไม่ได้ระบุวิธีการตรวจสอบไว้ว่าจะ
ใช้วิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อม้ลและหลักฐานที่เพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. จัดทาแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่ถก้ ต้อง เพื่อให้ผ้ตรวจสอบภายในทุก
พื้นที่ ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. ให้ผ้ตรวจสอบภายในจัดส่งแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามภาระงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายให้ผ้สอบทานทาการสอบทานทุกครั้งก่อนนาเสนอหัวหน้าสานักงานเพื่ออนุมัติ
ข้อเสนอแนะ
๑. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๒. หัวหน้าสานักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา
๓. ควรให้ผ้ที่มีประสบการณ์มากกว่าให้คาแนะนา
๒. การแจ้งกาหนดการเข้า ทาการตรวจสอบ โดยการทาบันทึกข้อความถึงหน่วยรับตรวจ
เพื่อให้ ผ้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยรั บ ตรวจและผ้้ มีห น้าที่รับ ผิ ดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถ้กตรวจสอบ ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต กาหนดวัน ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ พร้อมขอความอนุเคราะห์ให้มีการจัดเตรียม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบในกิจกรรมนั้นๆ โดยจะต้องแจ้งหน่วยรับตรวจก่อนวันเริ่มตรวจสอบ
ภาคสนามอย่างน้อย ๑๕ วันทาการ ดังร้ปที่ ๔.๑๕ ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งกาหนดการเข้าทาการ
ตรวจสอบ หรือกรณีที่ไม่สามารถเข้าทาการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วให้ทาบันทึกแจ้งหน่วยรับ
ตรวจเพื่อขอเลื่อนวันที่เข้าทาการตรวจสอบ ดังร้ปที่ ๔.๑๖ ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเลื่อนวันเข้าทาการ
ตรวจสอบ

๔๔

ร้ปที่ ๔.๑๕ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งกาหนดการเข้าทาการตรวจสอบ

ร้ปที่ ๔.๑๖ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเลื่อนวันเข้าทาการตรวจสอบ

๔๕

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการแจ้งกาหนดการเข้าทาการตรวจสอบ
ปัญหา
๑. การขอความอนุเคราะห์ให้จัดเตรียมเอกสาร ผ้้ตรวจสอบภายในยังขอข้อม้ลไม่ครบถ้วน
๒. บางหน่วยรับตรวจยังไม่ให้ความสาคัญต่อการตรวจสอบภายในเท่าที่ควร เช่น ไม่มีการจัดเตรียม
เอกสารตามที่ขอความอนุเคราะห์ไว้ หรือเมื่อถึงวันที่เข้าทาการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดภารกิจอื่น
โดยไม่มีการ แจ้งขอเลื่อนวันให้เข้าทาการตรวจสอบมายังสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ให้ผ้ตรวจสอบภายในทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้
สามารถทราบได้ว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
๒. ก่อนถึงวันที่ลงตรวจสอบจริงผ้้ตรวจสอบภายในต้องมีการประสานงานไปยังหน่วยรับตรวจอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ
๑. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในควรมีการศึกษาข้อม้ลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทาการตรวจสอบให้
มากยิ่งขึ้น
๓. การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) เป็นการกาหนดวิธี
ปฏิบัติงานในรายละเอียดสาหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่า
ในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ใช้ระเบียบอะไรเป็นเกณฑ์ใน
การตรวจสอบ ใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบอย่างไร จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ต้องเสนอหัวหน้า
สานักงานตรวจสอบภายในพร้อมกับการเสนอขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

๔๖

ร้ปที่ ๔.๑๗ แสดงตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program)
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ (Audit Program)
ปัญหา
ผ้้ตรวจสอบภายในยังไม่เข้าใจถึงวิธีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program)
เช่น ไม่สามารถกาหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละประเด็นได้ว่าต้องตรวจสอบอย่างไรเพื่อให้ข้อม้ลหลักฐานที่
สามารถตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบได้ หรื อ ไม่ ส ามารถร้ อ งขอเอกสารหลั ก ฐานที่ ถ้ ก ต้ อ งเพื่ อ ใช้
ประกอบการตรวจสอบในประเด็นนั้นๆ หรือไม่สามารถทราบได้ว่าในการตรวจสอบในแต่ละประเด็นนั้นๆ ต้อง
ใช้ระเบียบอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้ผ้ตรวจสอบภายในจัดส่งแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ตามภาระงานที่
ตนเองได้รับมอบหมายให้ผ้ สอบทานทาการสอบทานทุกครั้งก่อนที่จะเสนอหัว หน้าสานักงานเพื่อให้ ความ
เห็นชอบ
ข้อเสนอแนะ
๑. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น

๔๗

๓. หัวหน้าสานักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา
๔. ควรให้ผ้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่าช่วยแนะนา
๔. การจัดทากระดาษทาการ (Working Paper) เป็นการจัดทาเอกสารเพื่อใช้บันทึกผลการ
ตรวจสอบ และการรวบรวมข้อม้ล เอกสาร หลักฐาน ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ทั้งที่เป็น hard copy และ
soft copy เพื่อใช้สนับสนุนให้มั่นใจได้ว่าข้อสรุปที่ได้จากการตรวจสอบมีความครบถ้วน ถ้กต้อง เชื่อถือได้ ทั้ง
ในส่วนที่พบ และไม่พบประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการจัดทาต้องให้มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น

๔๘

ร้ปที่ ๔.๑๘ แสดงตัวอย่างกระดาษทาการ (Working Paper)
ปั ญ หา แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และข้ อ เสนอแ นะของขั้ น ตอนการจั ด ท ากระดาษท าการ
(Working Paper)
ปัญหา
ผ้้ตรวจสอบภายในยังไม่เข้าใจถึงวิธีการจัดทากระดาษทาการ (Working Paper) เช่น จัดทากระดาษ
ทาการไม่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ หรือจัดทากระดาษทาการแล้วไม่สามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้จริง หรือไม่ทราบว่าจะต้องจัดทากระดาษทาการในแต่ละประเด็น ที่จะทาการตรวจสอบว่าจะ
จัดทาในร้ปแบบใด เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้ผ้ตรวจสอบภายในจัดส่ง กระดาษทาการ (Working Paper) ให้ผ้สอบทานทาการสอบทานทุกครั้ง
ก่อนที่จะเสนอหัวหน้าสานักงานเพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอแนะ
๑. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในควรศึกษาทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนจัดทา
กระดาษทาการทุกครั้ง เพื่อให้สามารถจัดทากระดาษทาการได้อย่างถ้กต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบได้
๓. ผ้้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น
๔. หัวหน้าสานักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา
๕. ควรให้ผ้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่าช่วยแนะนา
๕. การดาเนินการตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสานักงาน
ตรวจสอบภายในแล้ว ผ้้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบ ตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ที่ได้จัดทาไว้ล่วงหน้า ซึ่งกระบวนการ
การดาเนินการตรวจสอบจะประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
(๑) การประชุมเปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงาน
ตรวจสอบที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานตรวจสอบได้ เช่น การแนะนาตัวของทีมผ้้ตรวจสอบภายใน การ
อธิบายถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดาเนินงานในการตรวจสอบ ช่องทางหรือวิธีการสื่อสาร ระยะเวลาใน
การตรวจสอบของงาน อี ก ทั้ง เป็ น ขั้ น ตอนที่ส ามารถชี้แ จงถึง บทบาทหน้า ที่ข องผ้้ ตรวจสอบภายใน และ
ประโยชน์ที่ผ้รับการตรวจสอบจะได้รับจากการตรวจสอบ

๔๙

ร้ปที่ ๔.๑๙ ภาพการประชุมเปิดการตรวจสอบ
(๒) การดาเนินการตรวจสอบภาคสนาม จะเริ่มจากการรวบรวมข้อม้ลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่ทาการตรวจสอบ แล้วนาข้อม้ลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์ และ
ประเมินผล แล้วทาการสรุปผลข้อเท็จจริง หรือข้อตรวจพบต่าง ๆ ที่ได้ โดยบันทึกข้อม้ลไว้ในกระดาษทาการที่
ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผ้้บริหารเพื่อการปรับปรุง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานให้
มีความถ้กต้อง หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดความเสี่ยงให้น้อยลง ทั้งนี้ข้อม้ลที่ได้จากการดาเนินการ
ตรวจสอบจะต้องเป็นข้อม้ลที่ช่วยสนับสนุนและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจสอบในการพิส้จน์ว่า
สิ่ งที่ ได้ ตรวจพบนั้ น มี ความถ้ กต้ องน่ า เชื่ อถื อได้ม ากน้อยเพี ยงใด โดยมี การตรวจสอบตามประเภทการ
ตรวจสอบ ๖ ประเภท ดังนี้
(๒.๑) การตรวจสอบทางการเงิ น (Financial Auditing : F) เช่ น การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ การบริหารเงินรายได้ เงินสด เงินฝากธนาคาร ล้กหนี้
เงินยืม การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณ้ปโภคค้างชาระของส่วนราชการ การรับ – จ่ายเงิน
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อม้ลที่เป็นตัวเงินหรือตัวเลขทั้ง
จากงบการเงิน และจากการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ตรวจสอบ มีความถ้กต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้
และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของผ้้บริหาร
(๒.๒) การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing : P) เป็น
การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย หรือหลักการที่กาหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมี
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องคานึงถึง
ความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร
ประกอบด้วย
(๒.๒.๑) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงาน
ให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรสาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทาให้องค์กร
ได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
(๒.๒.๒) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คื อ มี ก ารจั ด
ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งทาให้ผลที่เกิดจากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
(๒.๒.๓) ความคุ้ ม ค่ า (Economy) คื อ มี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น อย่ า ง
รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากร
ต่ากว่าที่กาหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
(๒.๓) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing : M) เช่นการ
ตรวจสอบการบริหารงานเกี่ยวกับ การจัดทาหลักส้ตร การรับนักศึกษาใหม่ (ตัวป้อน) การบริหารงบประมาณ
การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการ
วางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับการจัดทาหลักส้ตร การรับนักศึกษาใหม่ (ตัวป้อน) การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกากับด้แลที่ดี
(Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
(๒.๔) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Auditing :
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C) เช่น การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อขัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น เพื่อให้
กระบวนการปฏิบัติงานมีความถ้กต้อง และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กาหนดทั้งจากภายในส่วนราชการ และภายนอกส่วนราชการ
(๒.๕) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology
Auditing : IT) เช่น การตรวจสอบมาตรการการควบคุมระบบสารสนเทศและฐานข้อม้ลสารสนเทศ เป็นต้น
เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานได้จัดให้มีการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่เพียงพอ และ
เหมาะสมที่จะช่ว ยป้ องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นจากการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ เรื่ อ งแนวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ใ นการรั กษาความมั่ น คงปลอดภัย ด้ านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒.๖) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณี
ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผ้้ต รวจสอบ
ภายในจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผ้้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการป้องกัน
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ร้ปที่ ๔.๒๐ ภาพการลงตรวจสอบภาคสนาม
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการดาเนินการตรวจสอบ
ปัญหา
๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจติดภารกิจอื่นจึงไม่พร้อมในการรับการตรวจสอบ
๒. หน่วยรับตรวจจัดหาเอกสารหรือหลักฐานตามที่ผ้ตรวจสอบภายในได้ร้องขอในบางประเด็นล่าช้า
๓. ผ้้ ต รวจสอบภายในไม่ ส ามารถเรี ย กด้ เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ถ้ ก ต้ อ งที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้
๔. ผ้้ตรวจสอบภายในบางรายไม่มีการจัดทากระดาษทาการ เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ให้ผ้บริหารของหน่วยรับตรวจมอบหมายให้บุคลากรที่อย้่ในหน่วยงานเดียวกันเป็นผ้้ให้ข้อม้ลแทน
๒. ก่อนลงปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม ผ้้ตรวจสอบภายในต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยรับตรวจ
เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อม้ล และเตรียมความพร้อมของข้อม้ลและเอกสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ผลการ
ตรวจสอบที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น
๓. ให้ผ้ตรวจสอบภายในร้องขอเอกสารหรือหลักฐานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ
นั้นๆ ให้ได้มากที่สุด
๔. ให้ผ้ตรวจสอบภายในบันทึกข้อม้ลแบบย่อไว้เป็นหลักฐานให้ได้มากที่สุด พร้อมกับแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบในประเด็นนั้นๆ ให้เป็นหมวดหม้่ที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
๑. ผ้้ตรวจสอบภายในควรแจ้งกับหน่วยรับตรวจว่าในคราวถัดไปถ้าหากเจ้ าหน้าที่ที่รับผิดชอบติด
ภารกิจอื่นไม่พร้อมรับการตรวจสอบให้ทาบันทึกขอเลื่อนวัน ให้เข้าทาการตรวจสอบมายังสานักงานตรวจสอบ
ภายในก่อนวันที่จะเข้าทาการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๒. ก่อนถึงวันที่จะเข้าทาการตรวจสอบจริงผ้้ตรวจสอบภายในควรมีการประสานงานไปยังหน่วยรับ
ตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนให้หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม
๓. ผ้้ตรวจสอบภายในควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบในแต่ละประเด็นให้
ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าต้องร้องขอเอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใน
ประเด็นนั้นๆ
๔. ผ้้ตรวจสอบภายในควรให้ความสาคัญกับการจัดทากระดาษทาการ เนื่องจากกระดาษทาการเป็น
หลักฐานสาคัญที่ใช้บันทึกข้อตรวจพบได้ง่าย สะดวก และจัดเก็บข้อม้ลได้อย่างครบถ้วนถ้าหากมีการจัดทาที่
ถ้กต้อง
๕. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๖. ผ้้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น
๗. หัวหน้าสานักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา
๘. ควรให้ผ้ที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่าช่วยแนะนา
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๖. การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการประชุมปิดการ
ตรวจสอบ หลังจากที่ผ้ตรวจสอบภายในได้ทาการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จสิ้น หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่
จาเป็นจะต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผ้้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหา
ข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าแก่การตรวจสอบ โดยทาการสรุปเป็นร่างรายงานก่อนที่จะออกรายงานฉบับจริง เพื่อ
รายงานให้หน่วยรับตรวจรับทราบในเบื้องต้นในวันประชุมปิดการตรวจสอบ ซึ่งองค์ประกอบของข้อตรวจพบ
จะต้องประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
(๑) สภาพที่เกิดขึ้นจริง (Condition) ได้แก่ สิ่ งที่ผ้ ตรวจสอบภายในประมวลผล
ข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผ้้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อม้ล
หลักฐานที่แน่ชัด
(๒) เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดย
อาจกาหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่กาหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี
(๓) ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อม้ลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะ
เกิดจากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จานวนความเสียหาย จานวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่
ชัดเจนมีสาระสาคัญ ๆ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผ้้ที่เกี่ยวข้อง
(๔) สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อม้ล แสดงสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบการ
ควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด
(๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็น ข้อม้ ล ตามความเห็ นที่ผ้ ตรวจสอบ
ภายในเสนอขึ้น โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผ้้ตรวจสอบ ผ้้เชี่ยวชาญ และผ้้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรทาในลักษณะสร้างสรรค์
และคานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัติ

๕๓

๕๔

๕๕

ร้ปที่ ๔.๒๑ แสดงตัวอย่างร่างรายงานผลการตรวจสอบ

๕๖

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการสรุปผลการตรวจสอบ
ปัญหา
๑. ผ้้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบไม่ครบ ๕ องค์ประกอบ
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ
๓. ผ้้ตรวจสอบภายในไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อตรวจพบใดที่เป็นสาเหตุส าคัญทาให้เกิดปัญหา
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๔. ผ้้ ตรวจสอบภายในแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ส อดคล้องกับสาเหตุห รือปัญหาที่ทาให้ เกิดผล
กระทบดังกล่าว
๕. ผ้้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ตรงกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามที่ได้ตรวจพบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ให้ผ้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบหรือ สรุปข้อตรวจพบไว้ในกระดาษทาการเมื่อทาการ
ตรวจสอบในแต่ละประเด็นเสร็จสิ้น เพื่อให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบได้ง่ายและ
ถ้กต้อง เนื่องจากเป็นการสรุปผลการตรวจสอบเป็นเรื่องๆ ไป ไม่ปะปนกัน
๒. ให้ผ้ตรวจสอบภายในทาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทาการ
สรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบ
๓. ให้ ผ้ ตรวจสอบภายในสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่ว ยรับตรวจในประเด็นที่ทาการ
ตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าในขั้นตอนใดที่ระบบควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนที่ทาให้ เป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๔. ให้ผ้ตรวจสอบภายในใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ด้ว่า สาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผล
กระทบต่อหน่วยรับตรวจอย่างไรบ้าง จึงทาให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
๕. ให้ผ้ตรวจสอบภายในใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ด้ว่าความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เกิดจากสาเหตุใด แล้ วผ้้ ตรวจสอบต้องการให้ หน่วยรับตรวจปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ก็ให้ผ้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะตามนั้น
๖. ให้ผ้ตรวจสอบภายในส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้ผ้สอบทานทาการสอบทานทุกครั้งก่อนที่
จะออกรายงานฉบับจริง
ข้อเสนอแนะ
๑. ก่อนทาการสรุ ป ผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบผ้้ตรวจสอบภายในควรศึก ษาเกี่ยวกับ
องค์ป ระกอบของข้อตรวจพบให้ เข้าใจเพื่อให้ ส ามารถสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบได้อย่ าง
ครบถ้วน
๒. ทุกครั้งเมื่อจะทาการสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบผ้้ตรวจสอบภายในควรศึกษาถึง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้เข้าใจ
๓. ในการลงตรวจสอบภาคสนามผ้้ตรวจสอบภายในควรสังเกตการปฏิบัติงานจริง ของเจ้าหน้าที่กับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าระบบควบคุมภายในในขั้นตอนใดที่ยังมีจุดอ่อน
จึงทาให้มีความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๔. ผ้้ตรวจสอบภายในควรทราบถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาก่อนเป็น อันดับแรก แล้วจึงจะสามารถ
แสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอย่างไรบ้าง

๕๗

๕. การให้ข้อเสนอแนะ ผ้้ตรวจสอบภายในควรทราบถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา และต้องทราบถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงจะให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจได้ว่ าควรจะทาอย่างไรเพื่อไม่ให้มีความ
เสี่ยงเกิดขึ้น
๖. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๗. หัวหน้าสานักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือล้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา
๘. ควรให้ผ้ที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่าช่วยแนะนา
๗. การประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นการประชุมเพื่อสอบทานความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อ
ตรวจพบให้ ถ้ ก ต้ อ งตรงกั น ระหว่ า งที ม ผ้้ ต รวจสอบภายในกั บ หั ว หน้ า งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจพร้ อ มคณะ
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือหาข้อยุติในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน หรือให้หน่วยรับตรวจชี้แจง
ประเด็นที่
ผ้้ตรวจสอบยังมีข้อสงสัย ทั้งนี้ผ้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผ้้บริหารหน่วยรับตรวจที่มี
อานาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรื อผลสรุปจากที่ประชุม ซึ่งการประชุมปิดการตรวจสอบ สานักงาน
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. ผ้้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจติดภารกิจอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
๒. ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน หรือหน่วยรับตรวจยังไม่สามารถหาหลักฐาน
มาชี้แจงประเด็นที่ผ้ตรวจสอบยังมีข้อสงสัย
๓. ได้รับแบบตอบรับร่างรายงานจากหน่วยรับตรวจล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ใช้วิธีปิดการตรวจสอบโดยวิธีอื่นที่จะสามารถให้ผ้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
ทั่วถึง เช่น การส่งร่างรายงานให้กับหน่วยรับตรวจเพื่อให้หน่วยรับตรวจได้มีโอกาสหาหลักฐานมาชี้แจงใน
ประเด็นที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
๒. ส่งแบบตอบรับร่างรายงานพร้อมกับส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ เพื่ อให้
หน่วยรับตรวจได้แสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรายงานโดยการตอบรับในแบบตอบรับร่างรายงาน
๓. ให้ผ้ตรวจสอบภายในติดตามผลการส่งแบบตอบรับร่างรายงานในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ และถ้าหากหน่วยรับตรวจไม่จัดส่งแบบตอบรับร่างรายงานภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ให้ ถือว่าหน่ ว ยรั บ ตรวจเห็ นชอบกับ ร่ างรายงานผลการตรวจสอบดังกล่ าว แล้ว ให้ผ้ ตรวจสอบภายในออก
รายงานฉบับจริง เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อเสนอแนะ
๑. ผ้้บริหารของหน่วยรับตรวจควรมอบหมายให้ผ้ที่มีอานาจสั่งการในระดับรองลงมาเข้าร่วมประชุม
แทน
๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจควรมอบหมายให้ผ้ที่เกี่ยวข้องที่อย้่ในหน่วยงานเดียวกัน
เข้าร่วมประชุมแทน
๓. การปิดการตรวจสอบโดยวิธีส่งแบบตอบรับร่างรายงานพร้อมกับส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบ
ให้กับหน่วยรับตรวจผ้้ตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตอบแบบตอบรับร่างรายงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทารายงานและการติดตามผล (Follow Up)
๑. การจัดทารายงาน เมื่อผ้้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผ้้ตรวจสอบ
ภายในควรนาข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบแล้วได้ทาการ
สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นโดยผ่านการประชุมปิดการตรวจสอบหรือการส่งร่างรายงานเพื่อให้หน่วยรับ
ตรวจตอบรับร่างรายงานเรียบร้อยแล้วมาจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผ้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อม้ลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุป
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผ้บริหารควรทราบ
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผ้้บริหารหรือผ้้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป และต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ หัวหน้าส่วนราชการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ
ภายใน ๒ เดือน หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น ตามแผน
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผ้ตรวจสอบภายในจะต้องเอาใจใส่
เป็นพิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ
ของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผ้้อ่าน รายงานเรื่องที่มีสาระสาคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรง

๖๐

กับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนาเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งลักษณะของรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีจะมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ถ้กต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถ้กต้อง ข้อความทุกประโยค
ตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผ้้ตรวจสอบได้ประเมินข้อม้ลเหล่านั้น
แล้ว การอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้ คาอธิบายแล้วพิส้จน์ข้อเท็จจริงได้ทุก
เรื่อง การรายงานสิ่งใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผ้้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง
(๒) ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของผ้้
ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผ้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผ้้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการ
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม
(๓) กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ คาพ้ดที่ฟุ่มเฟือยหรือ
สิ่งที่ไม่ใช่สาระสาคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป
(๔) ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระทาภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการ
แก้ไขสถานการณ์ผ้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ
ผ้้บริหารต้องนาสิ่งที่เสนอในรายงานไปดาเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพื่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
(๕) สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความ
จริงใจของผ้้ตรวจสอบ ผ้้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่
ต้องการให้ปรับปรุง ทาให้ผ้อ่านคล้อยตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดยปราศจากการ
เสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทา
(๖) จ้งใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจ้งใจให้ผ้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย
การใช้ร้ป แบบถ้อยคาและศิลปะของภาษา ทาให้ผ้อ่านยอมรับและเกิดความร้้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อแนะนาที่ผ้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กรไม่ตาหนิ
โดยไม่มีข้อแนะนาในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่แก้ไขร้ปแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ร้ปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอย้่กับผลของการตรวจสอบ และความต้องการของ
ฝ่ายบริหาร ร้ปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้
๑. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็น
ทางการใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผ้้ตรวจสอบภายในจะต้อง
จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผ้้บริหาร
๒. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น
๒.๑ การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระทาโดย
เร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผ้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจ
พบเพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น
๒.๒ การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและ
มีการนาเสนอด้วยวาจาประกอบ นอกจากนี้การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า
หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผ้้บริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่

๖๑

ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น
ผ้้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ
การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ผ้้ตรวจสอบภายในต้องจัดทารายงานอย่างน้อยต้องให้มี
ความครอบคลุ มถึงองค์ ป ระกอบต่ างๆ ดังนี้ หน่ว ยรั บตรวจ กิจกรรมที่ต รวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ดังร้ปที่ ๔.๒๔
ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ

๖๒

๖๓

ร้ปที่ ๔.๒๔ แสดงตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ

ร้ปที่ ๔.๒๕ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

๖๔

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดทารายงาน
ปัญหา
๑. ผ้้ตรวจสอบภายในสรุปรายงานผลการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามองค์ประกอบของคุณลักษณะที่ดี
ของการจัดทารายงานผลการตรวจสอบหรือ รายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น รายงานมีความไม่ ชัดเจน ไม่
สามารถสื่อข้อความหรือความต้องการของผ้้ตรวจสอบภายใน หรือสิ่ง ที่ต้องการเสนอให้ผ้อ่านรายงานเข้าใจได้
ง่าย หรือรายงานมีความเยิ่นเย่อไม่กะทัดรัด ใช้ข้อความหรือคาฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระสาคัญและสิ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป เป็นต้น
๒. จากขั้นตอนการสรุปผลการตรวจสอบที่พบปัญหาว่าผ้้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบไม่
ครบ ๕ องค์ประกอบ ทาให้ต้องมีการปรับแก้ร่างรายงานหลายครั้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับได้รับแบบตอบรับร่างรายงานจากหน่วยรับตรวจล่าช้าจึงทาให้ การเสนอรายงานให้ผ้บริหารล่าช้าตามไป
ด้วย ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อผ้้บริหารภายใน ๒ เดือน หลังการ
ตรวจสอบเสร็จสิ้นตามแผน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. หลังการประชุมปิดการตรวจสอบหรือการส่งร่างรายงานให้หน่วยรับตรวจตอบรับร่างรายงานแล้ว
ให้ผ้ตรวจสอบภายในออกรายงานฉบับจริงแล้วนาส่งให้ผ้สอบทานทาการสอบทานรายงานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่
จะเสนอให้หัวหน้าสานักงานลงนาม
๒. จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบโดยเฉพาะให้กับผ้้ตรวจสอบภายในทุก
พื้นที่
ข้อเสนอแนะ
๑. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น
๓. หัวหน้าสานักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา
๔. ควรให้ผ้ที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่าช่วยแนะนา
๒. การติ ด ตามผล (Follow Up) การติ ด ตามผลเป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของงานตรวจสอบว่ า ผ้้ รั บ การตรวจและผ้้ บ ริห ารได้ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ เสนอแนะในรายงานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผ้้ตรวจสอบ
ภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผ้้บริหารระดับส้งแล้ว ผ้้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผ้้บริหารฯ
ได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผ้้ตรวจสอบ
ภายในที่ผ้บริหารสั่งการหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผ้้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผ้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผ้้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต โดยทา
การติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน ๖๐ วันทาการ หลังจากที่หน่วยรับตรวจได้รับหนังสือสั่ง

๖๕

การจากอธิการบดี แล้วรายงานผลการติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะให้อธิการบดีรับทราบรอบ ๖
เดือน และ ๑๒ เดือน
แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. หั ว หน้ าหน่ วยตรวจสอบภายในควรพิจารณากาหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการ
ติดตามผล พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ควรกาหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อนไว้ใน
แผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน การกาหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหน้าหน่วยงาน
ที่รับการตรวจสอบหรือผ้้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการติดตามผล
๓. ผ้้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล
การปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อให้มีมุมมองใหม่ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงหรือไม่
๔. ผ้้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่อง
จากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผ้้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้คาแนะนาเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้
๕. ผ้้ ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่ ว นร่ว มกับผ้้ บริห ารระดับส้ งของหน่ว ยรับตรวจในการ
แนะนาวิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และกาหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาดและ
ข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๖. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
หรือผ้้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

ร้ปที่ ๔.๒๖ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
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ร้ ป ที่ ๔.๒๗ แสดงตั ว อย่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ความการรายงานผลการด าเนิน การตามข้ อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจ
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ร้ปที่ ๔.๒๘ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการรายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

๖๘

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการติดตามผล (Follow Up)
ปัญหา
๑. ผ้้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
๒. ผ้้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ให้ผ้ ตรวจสอบภายในจัดทาแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อ ให้ทราบว่าภาระงานใดควรทา
เมื่อไหร่ อย่างไร
๒. ให้ผ้ตรวจสอบภายในสรุปรายงานผลการติดตามการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ เพื่อให้ทราบว่ามี
ข้อเสนอแนะข้อใดบ้ างที่ห น่ วยรั บตรวจยั งไม่ได้ดาเนินการหรืออย้่ระหว่างการดาเนินการ แล้ ว ให้ กาหนด
ระยะเวลาการติดตามอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
๑. หัวหน้าสานักงานควรมีการกากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๒. หัวหน้าสานักงานควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา
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ส่วนที่ ๕
เทคนิคการตรวจสอบ
(Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผ้ตรวจสอบควรนามาใช้
ในการรวบรวมข้อม้ลหลั กฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้หลั กฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุ ด เป็นที่ยอมรับของ
ผ้้ปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กาหนด ดังนั้นผ้้ตรวจสอบ
จะต้องมีความร้้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
เรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่ายต่างกัน และให้
ได้มาซึ่งหลักฐานความเชื่อถือไม่เท่ากันเมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้แ ต่ละเทคนิคการ
ตรวจสอบก็มีข้อจากัดในการนาไปใช้ ทาให้ในบางครั้งผ้้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบหลายอย่างมา
ประกอบกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผ้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้
๕.๑ การสุ่มตัวอย่าง
เป็นการเลือกข้อม้ลแต่เพียงบางส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อม้ลทั้งหมดเพื่อนามาตรวจสอบการสุ่ม
ตัวอย่างต้องให้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยคานึงถึงว่าข้อม้ลทั้งหมดมีโอกาสได้รับการ
เลือก เท่าๆ กันผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่เ ป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กัน
อย้่ ๔ วิธี คือ
๕.๑.๑ วิธี Random Sampling
เป็นการเลือกตัวอย่างจานวนหนึ่งจากข้อม้ลทั้งหมดโดยให้แต่ละหน่วยของข้อม้ลมีโอกาสที่จะ
ได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจับสลากเป็นต้น
๕.๑.๒ วิธี Systematic Sampling
เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการกาหนดระยะหรือช่วงตอนของตัวอย่างที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้
เท่า ๆ กัน เช่น เลือกตัวอย่างใบสาคัญ ๑ ฉบับ จากใบสาคัญทุก ๆ ๑๕ ฉบับ เป็นต้น ความห่างของระยะหรือ
ช่ว งตอนขึ้น อย้่ กับ จ านวนข้อม้ ล และจ านวนตั ว อย่างที่ ต้องการข้อม้ล ที่นามาเลื อกตัว อย่า งด้ว ยวิธีนี้ต้องมี
คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลาดับของข้อม้ลอย่างถ้กต้องและครบถ้วน ผ้้ตรวจสอบต้องระวังในการ
กาหนดระยะของตัวอย่างว่าต้องไม่เป็นผลให้ข้อม้ลทั้งหมดถ้กเลือกหรือมิได้รับการเลือกเลยด้วย
๕.๑.๓ วิธีการแบ่งข้อม้ลออกเป็นกลุ่ม
(๑) Stratified Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อม้ลที่มีลักษณะแตกต่างกัน
โดยมีวิธีดาเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
๑) แบ่งข้อม้ลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อม้ลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้
ในกลุ่มเดียวกัน
๒) สุ่ ม เลื อกตั ว อย่า งจากแต่ล ะกลุ่ มเหล่ านั้น อีก ครั้ งหนึ่ ง โดยวิธี การสุ่ ม
ตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ดี มีความถ้กต้องและเชื่อถือได้วิธีนี้เหมาะสาหรับ
การตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณมาก และสถานที่เก็บมีหลายแห่ง ซึ่งทาให้ข้อม้ลมีโอกาสได้รับการสุ่ม
ตรวจสอบเท่าเทียมกัน
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(๒) Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อม้ลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึง
กันโดยมีวิธีดาเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
๑) แบ่งข้อม้ลออกเป็นกลุ่มโดยกาหนดจานวนเท่ากัน ซึ่งถือตาแหน่งที่ตั้ง
หรือการเก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์ สาหรับการกาหนดจานวนกลุ่มและจานวนรายการในแต่ละกลุ่ม ขึ้นอย้่
กับลักษณะและปริมาณของข้อม้ลที่มีอย้่ทั้งหมด
๒) สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกทั้งกลุ่มมา
เป็นตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่างนี้ ซึ่งจะเป็นจานวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอย้่กับลักษณะและขนาดของข้อม้ล
๕.๑.๔ วิ ธี Selective หรื อ Judgement Sampling เป็ น การเลื อ กข้ อ ม้ ล ที่ ขึ้ น อย้่ กั บ การ
ตัดสินใจของผ้้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างที่สุ่มเลือกนั้นควรเป็นสิ่งของที่มี
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย
๕.๒ การตรวจนับ
เป็นการพิส้จน์จานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอย้่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่สภาพของ
สิ่งของนั้นเป็นอย่างไร อย้่ในสภาพชารุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจนับนี้จะใช้
การตรวจสอบ เงินสด วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น
ข้อจากัด
๑. สินทรัพย์ที่ตรวจนับจะต้องมีร้ปร่าง หรือมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของสินทรัพย์นั้น เช่น
เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น
๒. การตรวจนับมิใช่เป็นเครื่องพิส้จน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป
๕.๓ การยืนยันยอด
เป็นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช่ ผ้ รับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลั กฐานต่าง ๆ ให้ การยืนยันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมายังผ้้ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอย่างถ้กต้องจะถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก
ที่สุด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่จาเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริง เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝาก
ธนาคาร หรือสินทรัพย์ซึ่งอย้่ในความครอบครองของบุคคลอื่น
ข้อจากัด
อาจไม่ได้รับความร่วมมือตอบยืนยันมาให้ผ้ตรวจสอบทราบ หรือมีข้อขัดข้องอื่น ๆ ที่ทาให้คาตอบที่
ได้รับมีจานวนน้อยเกินสมควร เช่น หนังสือยืนยันยอดไม่ถึงมือผ้้รับ เป็นต้น ซึ่งทาให้การตรวจสอบเรื่องนั้น
ไม่ได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอ
๕.๔ การตรวจสอบเอกสารใบสาคัญ
เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งเอกสารเหล่านี้พิส้จน์ความถ้กต้องของ
รายการที่ลงไว้ในสมุดบัญชีได้ วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Vouching” ทั้งนี้ ผ้้ตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดย
ระมัดระวังว่า
- เป็นเอกสารจริง ไม่ใช่เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข
- มีการบันทึกรายการโดยถ้กต้อง ครบถ้วน
- มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ
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ข้อจากัด
๑. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจัดทาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบการควบคุม
ภายในไม่รัดกุมหรือขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒. การตรวจเอกสารบางครั้ง อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอย้่จริง เช่น การตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ที่ไม่
สามารถพิส้จน์ว่ามีตัวรถยนต์อย้่จริง เป็นต้น
๕.๕ การคานวณ
เป็นการพิส้จน์ความถ้กต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก ผ้้ตรวจสอบควรทาการ
ทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่ถ้กต้อง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลข
ด้วยเครื่องคิดไว้ ผ้้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผ้้ร้จักใช้เครื่องบวกเลขอาจใช้เทคนิคพลิก
แพลง ทาให้ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริง
ข้อจากัด พิส้จน์ได้เพียงความถ้กต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิส้จน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่นามาคานวณ
๕.๖ การตรวจสอบการผ่านรายการ
เป็นการตรวจสอบความถ้กต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปยัง
สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่สาคัญมากอีกวิธีหนึ่ง
ข้อจากัด
เช่นเดียวกับการคานวณ คือ เป็นการพิส้จน์ความถ้กต้องของการคัดลอกข้อม้ลจากสมุดบันทึกรายการ
ขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย แต่ไม่ได้พิส้จน์ความสมบ้รณ์ของรายการแต่อย่างใด เช่น ไม่ได้พิส้จน์
ความถ้กต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็นต้น
๕.๗ การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน
เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชีคุมหรือไม่
ข้อจากัด พิส้จน์ได้เพียงความถ้กต้องของยอดคงเหลือในบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับบัญชีคุม แต่ควรใช้ร่วมกับ
เทคนิคการตรวจสอบความถ้กต้องของบัญชีวิธีอื่น ๆ ด้วย เช่น เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ เทคนิค
การคานวณ เป็นต้น
๕.๘ การตรวจหารายการผิดปกติ
เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ หรือแหล่งข้อม้ลอื่น ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรือไม่ ซึ่งอาจทา
ให้พบข้อผิดพลาดทีส่ าคัญได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร้้ ความชานาญและประสบการณ์ของผ้้ตรวจสอบเป็นสาคัญ
ข้อจากัด รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจาเป็นที่จะต้องหาหลักฐาน
ด้วยเทคนิคอื่นประกอบ
๕.๙ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
เป็ น การตรวจสอบรายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น เนื่ อ งจากข้ อ ม้ ล ของรายการหนึ่ ง ๆ อาจมี
ความสัมพันธ์กับรายการอื่น ๆ ได้ รายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันปรากฏอย้่อย่างถ้กต้องย่อมแสดงความถ้กต้อง
ของบัญชีได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้น ผ้้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบค้่กันไป
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๕.๑๐ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อม้ลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่
คาดหมาย หรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรืออาจลด
ขอบเขตการตรวจสอบลงได้การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้
๑. เปรียบเทียบข้อม้ลของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน
๒. เปรี ย บเที ย บข้ อ ม้ ล ของงวดปี ปั จ จุ บั น กั บ ประมาณการหากผลของการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างที่เป็นสาระสาคัญต่อการตรวจสอบ ผ้้ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจาก
หน่วยรับตรวจ และใช้เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
๕.๑๑ การสอบถาม
เป็นการสอบถามผ้้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การสอบถามอาจทาได้ทั้งเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือด้วยวาจา การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร อาจใช้แบบสอบถาม และกาหนดคาถามเพื่อให้ได้
คาตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรืออาจเป็นคาถามที่กระตุ้น ให้ผ้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ขึ้นอย้่ว่าผ้้
ตรวจสอบต้องการคาตอบในลักษณะใด ทั้งนี้ คาถามที่ใช้ควรมีลักษณะต่อเนื่องกัน การสอบถามด้วยวาจา ต้อง
อาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงโดยไม่ทาให้ผ้รับตรวจอารมณ์เสีย หรือมีปฏิกิริยา
ต่อต้าน หรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการ และถ้าผ้้ตรวจสอบสามารถเข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผ้รับตรวจ
มีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของผ้้รับตรวจที่มีต่อตนให้เป็นไปในทางที่ดีได้ก็ย่อมทาให้ได้ทราบข้อม้ล
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่างถ้กต้อง
ข้อจากัด คาตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการพิส้จน์ด้วยเทคนิค
การตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ
๕.๑๒ สังเกตการณ์
เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง โดยใช้ความร้้ความสามารถที่มีอย้่
รวมถึ ง การใช้ วิ จ ารณญาณพิ จ ารณาสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ ห็ น แล้ ว บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ไว้ ดั ง นั้ น ผ้้ ต รวจสอบที่ มี
ประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้อย่างมากและลึกซึ้งกว่าผ้้ที่ประสบการณ์
น้อย ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพีย งข้อม้ลที่ผ้ตรวจสอบได้ประสบมาจากการปฏิบัติงานจริ งในช่ว ง
ระยะเวลาที่ทาการสังเกตการณ์เท่านั้น ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็นส่วนรวม ผ้้ตรวจสอบ
จะต้ องหาเอกสารหลั ก ฐานมายื น ยั น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยรั บตรวจยอมรับ ข้ อสั ง เกตและยิ น ยอมที่ จะแก้ ไขตาม
ข้อสังเกตของผ้้ตรวจสอบ
๕.๑๓ การตรวจทาน (Verification)
เป็นการยืนยันความจริง ความถ้กต้อง ความแม่นยา ความสมเหตุสมผล หรือความน่าเชื่อถือของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย้่ เช่น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้แล้ว
๕๐๐,๐๐๐ บาท หลักฐานที่จะนามาตรวจทาน คือ ต้นขั้วเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่ ชื่อเจ้าหนี้ รายการที่จ่าย
จ านวนเงิ น และการลงนามของผ้้ ถือ อานาจสั่ งจ่ าย ตลอดจนใบเสร็ จรับ เงิ นที่ ได้ รับ จากเจ้า หนี้ ซึ่ งควรมี
รายละเอียดเช่นเดียวกับต้นขั้วเช็ค เป็นต้น
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๕.๑๔ การสืบสวน
เป็นเทคนิคที่ผ้ตรวจจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ ามีอย้่หรือควรจะเป็น ดังนั้น
ผ้้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน แต่ในบางกรณีผ้ตรวจสอบไม่สามารถ
หาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมลงไปในส่วนที่ขาด
หายไป
๕.๑๕ การประเมินผล
เป็น การเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงว่าเกิดผลต่าง
หรือไม่ถ้าเกิดผลต่างผ้้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือว่าเนื่องจาก
สาเหตุอื่นเมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ผ้้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอี กว่าเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย ซึ่งอย้่
นอกเหนือการควบคุมของวิญญ้ชนหรือไม่ หากมิใช่ ควรเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปผ้้ตรวจ
สอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อม้ลที่นามาเปรียบเทียบและผ่านการประเมินผลมาแล้วนั้นเพียงพอหรือไม่
ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพื่อให้สามารถนามาวิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งนี้ ผ้้ตรวจสอบต้อง
ประเมินถึงค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับผลที่
ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
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ส่วนที่ ๖
บทสรุป
๖.๑ บทสรุป
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับด้แล
โดยผ้้ตรวจสอบภายในเป็นผ้้ที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน ปัจ จุบัน การตรวจสอบภายในได้พัฒนาบทบาทและร้ปแบบการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยน
ทัศนคติที่บุคคลภายนอกมักมองในด้านลบ จากการจับผิดมาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความสาเร็จหรือ
เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ผ้้ตรวจสอบภายในควรรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ประสานงานหรือเป็นที่ปรึกษาในการ
แก้ไขให้งานทุกส่วนดาเนินไปส้่เป้าหมายขององค์กร
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน จ าเป็ น ต้องดาเนิ น การอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ ผ้ ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ สาหรับสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาได้กาหนดขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย้่ ๓ ขั้นตอน คือขั้นตอนการ
วางแผนการตรวจสอบภายใน ขั้น ตอนการปฏิ บัติ งานตรวจสอบภายใน และขั้ นตอนการติ ดตามผลการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ (Follow Up) และการรายงานผล
การวางแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) และแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)เป็น
ขั้น ตอนหนึ่ งที่ส าคัญในกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ก ารปฏิบั ติงานตรวจสอบเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบทั้งด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด
ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากร ที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้
หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมต่ าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และตามลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของหัวหน้า
ส่วนราชการ
แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประกอบด้ว ยแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ซึ่งหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีขึ้นไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
แสดงให้ ทราบถึงวัตถุป ระสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยการวาง
แผนการตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ขั้นตอนการสารวจข้อม้ลเบื้องตน ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยง
หรือความน่าจะเป็น ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลทาให้การทางานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งหาก
พิจ ารณาแล้ วเห็ น ว่ามีความส าคัญในระดับ ส้ งก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันที ขั้นตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบ และขั้นตอนการเสนอแผนการตรวจสอบ
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เป็นแผนที่ผ้ตรวจสอบภายในได้จัดทาไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และ
วิธีการตรวจสอบใด จึ งจะทาให้การปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุ ผลสาเร็จ และแผนการปฏิบัติงานต้องสามารถ
แก้ ไขเพิ่ มเติม ให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ได้ เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บสภาพที่เ ปลี่ ยนไป โดยพิจ ารณาความ
สมเหตุส มผลและความคุ้ มค่ า และการจั ดท าแผนการปฏิบัติ งานจะต้องจัดท าให้ ครอบคลุ ม ประเด็น การ
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ตรวจสอบที่ส าคั ญ ๆ ตามภารกิจ ที่ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ตรวจสอบ การวางแผนการปฏิบั ติง านส านั กงาน
ตรวจสอบภายในจะเริ่มตั้งแต่การสารวจข้อม้ลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ก ารวางแผนปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะเรื่ อ งครอบคลุ ม ประเด็ น การตรวจสอบที่ มี
ความสาคัญ ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานจะต้องประกอบด้วย เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ จานวนวันในการตรวจสอบ และผ้้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
เป็นต้น รวมทั้งได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) และกระดาษทาการ (Working Paper)
ส าหรั บ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ต รวจสอบ และแผนการปฏิ บั ติ งานควรเสนอให้ หั ว หน้ า ส านั ก งาน
ตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการตรวจสอบต่อไป
การวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานที่ดี จะช่วยให้หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน
นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในสามารถใช้แผนการตรวจสอบใน ในการมอบหมายงานให้ผ้ตรวจสอบภายใน
แต่ ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบตามความเหมาะสม และควบคุ ม ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งเป็นหลักฐานในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของผ้้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย เป็นขั้นตอน รวดเร็ว และเป็นหลักฐานว่าได้
ปฏิบั ติไปแล้ วอย่างไรบ้าง เพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริงที่จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้ การ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายใน และก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผ้้ตรวจสอบภายใน
๖.๒ บทสรุปของปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
๖.๒.๑ ปัญหาอุปสรรค
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผ้้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทาให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากผ้้ตรวจสอบภายในมีความร้้ ความสามารถ และความชานาญในการ
ตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ ไม่เพียงพอเท่าที่ควร
๖.๒.๒ แนวทางแก้ไข
(๑) ให้ผ้ตรวจสอบภายในจัดทาค้่มือการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อม้ลในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
(๒) จัดทาค้่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่ผ้ตรวจสอบภายใน
๖.๒.๓ ข้อเสนอแนะ
(๑) ควรส่งเสริมพัฒนาความร้้ ความสามารถของผ้้ตรวจสอบภายในให้มีความชานาญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ ในร้ปแบบต่างๆ
(๒) ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความร้้และสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้กับผ้้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบรวมถึงใช้เป็นข้อม้ลในการส่งเสริมและจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงาน
(๓) ผ้้บริหารขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญและเล็งเห็นถึงความจาเป็นของ
งานตรวจสอบภายในว่ามีส่วนช่วยในการแก้ไขและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ ๗
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ค้่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเล่มนี้ เป็นข้อม้ลพื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผ้้จัดทา
ได้ รวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือ ตาราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหลายๆ องค์กร
เช่นกรมบัญชีกลาง สมาคมผ้้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน ผ้้จัดทาจึงได้รวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผ้้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริห ารจัดการความเสี่ยง
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมบัญชีกลาง
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของส่ ว น
ราชการ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๐

