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ค ำน ำ 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  

อนึ่งคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ได้มีการตรวจสอบจากหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในอีกครั้ง และ
ได้ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว 

สุดท้ายน้ีข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตรวจสอบภายในที่ได้ให้ความรู้ค าแนะน า
ด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มกีารจดัท าคู่มือปฏิบัติงานหลกัเลม่นี้ข้ึนมา โดยเฉพาะหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน และเพื่อน
ร่วมงานทุกคน ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 
นางสุทิตย์  เพาะค า 

นักตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร 
ส านักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา 

                             ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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สำรบัญรปู ..................................................................................................................................  ค 
ส่วนท่ี ๑  บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
      ๑.๑ ประวัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ   ๑ 
      ๑.๒ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                  ๓ 
      ๑.๓ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ๓ 
      ๑.๔ ที่ตั้งของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ๔ 
      ๑.๕ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ        ๔ 
ส่วนท่ี ๒  บริบทของส านักงานตรวจสอบภายใน  
      ๒.๑ ประวัติส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน                                                         ๖ 
      ๒.๒ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                   ๗ 
      ๒.๓ ที่ตั้งของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน                                                        ๗ 
      ๒.๔ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน                              ๘ 
ส่วนท่ี ๓  หลักการท่ัวไป เทคนิคการตรวจสอบ บทสรุป และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

 

      ๓.๑  หลักกำรทั่วไป ๙ 
      ๓.๒ เทคนิคกำรตรวจสอบ                                                                  ๑๓ 
      ๓.๓ บทสรุป                                                                                     ๑๗ 
      ๓.๔ ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน                          ๑๙ 
ส่วนท่ี ๔  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
      ๔.๑ กระบวนกำรปฏิบัตงิำนตรวจสอบภำยใน ๒๑ 
            ข้ันตอนที่ ๑ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน                                       ๒๓ 
            ข้ันตอนที่ ๒ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน                                         ๕๙ 
            ข้ันตอนที่ ๓ กำรจัดท ำรำยงำนและกำรติดตำมผล                                   ๘๐ 
ประวัติผูเ้ขียน ๙๓ 
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รูปที ่ หน้า 
  
บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา  
    รูปที่ ๑.๑ ตรำสญัลกัษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ ๒ 
    รูปที่ ๑.๒ สปีระจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ                                        ๒ 
    รูปที่ ๑.๓ ดอกไม้ประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ                                     ๒ 
    รูปที่ ๑.๔ โครงสร้ำงกำรบรหิำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ                         ๕ 
บริบทของส านักงานตรวจสอบภายใน  
    รูปที่ ๒.๑ โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน                                    ๘ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)  
    รูปที่ ๔.๑ กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ๒๒ 
    รูปที่ ๔.๒ ข้ันตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน ๒๔ 
    รูปที่ ๔.๓ เว็บไซต์ของกองนโยบำยและแผน                                                          ๒๕ 
    รูปที่ ๔.๔ แสดงตัวอย่ำงกำรระบปุัจจัยเสี่ยง                                                           ๒๖ 
    รูปที่ ๔.๕ แสดงตัวอย่ำงนโยบำย/ควำมต้องกำรของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ๒๗ 
    รูปที่ ๔.๖ แสดงตัวอย่ำงกำรก ำหนดเกณฑ์ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงของแตล่ะปจัจัยเสี่ยง        ๒๘ 
    รูปที่ ๔.๗ แสดงตัวอย่ำงกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง                                   ๓๑ 
    รูปที่ ๔.๘ แสดงตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด                 ๓๒ 
    รูปที่ ๔.๙ แสดงตัวอย่ำงกำรประเมินผลและกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง                                ๓๓ 
    รูปที่ ๔.๑๐ แสดงตัวอย่ำงแผนกำรตรวจสอบระยะยำว                                          ๓๕ 
    รูปที่ ๔.๑๑ แสดงตัวอย่ำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี                                           ๔๙ 
    รูปที่ ๔.๑๒ แสดงตัวอย่ำงกำรลงนำมอนุมัติแผนกำรตรวจสอบตำมหลักเกณฑเ์ดิม               ๕๗ 
    รูปที่ ๔.๑๓ แสดงตัวอย่ำงกำรลงนำมอนุมัติแผนกำรตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์ใหม่ ๕๘ 
    รูปที่ ๔.๑๔ แสดงตัวอย่ำงแผนกำรปฏิบัตงิำน                                                      ๖๐ 
    รูปที่ ๔.๑๕ แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมกำรแจง้ก ำหนดกำรเข้ำท ำกำรตรวจสอบ               ๖๓ 
    รูปที่ ๔.๑๖ แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมกำรแจง้เลื่อนวันเข้ำท ำกำรตรวจสอบ                   ๖๔ 
    รูปที่ ๔.๑๗ แสดงตัวอย่ำงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบ                                     ๖๕ 
    รูปที่ ๔.๑๘ แสดงตัวอย่ำงกระดำษท ำกำร                                                          ๖๖ 
    รูปที่ ๔.๑๙ ภำพกำรประชุมเปิดกำรตรวจสอบ                                                         ๖๘ 
    รูปที่ ๔.๒๐ ภำพกำรลงตรวจสอบภำคสนำม                                                            ๗๐ 
    รูปที่ ๔.๒๑ แสดงตัวอย่ำงร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบ                                          ๗๒ 
    รูปที่ ๔.๒๒ แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมส่งร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบ                      ๗๗ 
    รูปที่ ๔.๒๓ แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมกำรตอบรบัร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบ       ๗๘ 
    รูปที่ ๔.๒๔ แสดงตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบ                                           ๘๒ 
    รูปที่ ๔.๒๕ แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบ                        ๘๗ 
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สารบัญรูป (ต่อ) 

 
รูปที ่ หน้า 
  
    รูปที่ ๔.๒๖ แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ ๘๙ 
    รูปที่ ๔.๒๗ แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ 
                  ของหน่วยรับตรวจ                                                                               

๙๐ 

    รูปที่ ๔.๒๘ แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมกำรรำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม   
                   ข้อเสนอแนะ 

๙๑ 

 



 

๑ 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
๑.๑ ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก 
เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๑๘ ใช้ ช่ือ ว่า “ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค  
วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยต่าง ๆ  ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนช่ือวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๑ ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
ได้รับการเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

 
ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ท าให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมี
แนว คิ ด ในก า ร ยกฐ านะ เ ป็ นมห า วิ ทย าลั ยนิ ติ บุ คคล  ก ร ะทั่ ง เ มื่ อ วั นที่  ๑๘  มก ร าคม  
พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดข้ึนใหม่ จ านวน ๙ แห่ง  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ 
ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะ
ทางระดับปริญญาเป็นหลัก  

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น ๑ ใน ๙ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ใน ๖ เขตจังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน 
ล าปาง ตาก และพิษณุโลก มีตราประจ าเป็นรูปวงกลม ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูป
ดอกบัวบาน ๘ กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค ๘ และความสดช่ืน เบิกบาน 
ก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง 
สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทาน
นามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 
๙ อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบโค้งรองรับช่ือ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ค่ันปิดท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจ ายามทั้งสองข้าง
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรอืง แจ่มใส เบิกบาน ดังรูปที่ ๑.๑ มีสีน้ าตาลทอง เป็นสีประจ าของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนเปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่ตั้งอยู่ ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความ
พร้อมในการเสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้
เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังรูปที่ ๑.๒ และมีต้นไม้ 

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


๒ 
 

ประจ ามหาวิทยาลัย คือต้นกาสะลอง (ปีบขาว) หรือต้นปีบ เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถ่ินล้านนา 
มีล าต้นแข็งแรง สูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาว บานสะพรั่ง ดอกมีกลิ่นหอม เปรียบประดุจคุณลักษณะของ   
นักบัณฑิตพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเช่ียวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมประเทศชาติพรอ้ม
ทั้งเผยแพร่ช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ดังรูปที่ ๑.๓ 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ ๑.๑ ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 

 

รูปที่ ๑.๒ สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 

 

รูปที่ ๑.๓ ดอกไมป้ระจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 



๓ 
 

๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 ปรัชญา : นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
 
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน อย่างยั่งยืน 
 

 พันธกิจ : 
    ๑. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการใหก้บั
ประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

๒. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
และประเทศ 
 

๓. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการ
ของท้องถ่ิน ชุมชนและสังคม 
 

๔. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

๕. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
๑.๓ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
 
 อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

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

 
 
 



๔ 
 

 เอกลักษณ์ : 
   ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็น
กรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 
อุ ตสาหกรรมเกษตร  เ กษตรปลอดภัย  ความหลากหลายทาง ชีวภาพ และความมั่ นคง 
ทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
และนวัตกรรม อาหารสุขภาพ และพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน และสร้างความ
เข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกันสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 
 
 วัฒนธรรมองค์กร :  
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ 
จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology 
Lanna) 
 R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
 M : Morality - ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
 U : Unity - ความเป็นหนึ่งเดียว 
 T : Technology - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา 
 L : Learning society - สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
๑.๔ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
         ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่ที่ ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร ๐ – ๕๓๙๒ – ๑๔๔๔ โทรสาร ๐–๕๓๒๑-๓๑๘๓   
 
๑.๕ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 
ส่วนราชการต่าง ๆ ดังรูปที่ ๑.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 

 
 

รูปที่ ๑.๔ โครงสร้างการบรหิารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 



๖ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
บริบทของส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
๒.๑ ประวัติส านักงานตรวจสอบภายใน  
               ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย ๑ คนเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีอ้างถึงหนังสือที่    
สร.๐๒๐/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ เรื่องการแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ ก าหนดให้       ส่วน
ราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดที่มีต าแหน่งอัตราก าลังเพื่อท าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่า
ราชการแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
วิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    ส่วนในเรื่องการก ากับดูแล การก าหนดขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมงานที่มี
ความส าคัญ มีความเสี่ยง มีงบประมาณสูงอีกรวมทั้งมีสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึน และการก าหนด
มาตรการการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพนั้น เป็นการก าหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของแต่ละกระทรวง รวมทั้งให้
จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในระดับกระทรวงข้ึน เพื่อท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ และท า
หน้าที่ตรวจสอบตามขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนด หรือให้ความเห็นชอบและ
ผู้บริหารมอบหมาย 
    ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จึงได้จัดตั้งส านักงานตรวจสอบภายในข้ึนตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อนุมัติให้เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง และมีหน่วยงานควบคุมภายในเป็นหน่วยงานภายในของ
ส านักงานตรวจสอบภายในเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๙ (วรรคสาม) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมาตรา ๑๕ (๒) (๖)   
     การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๔๑ (๕/๒๕๕๔) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย (ก.ต.บ.) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
มทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๔ มีหัวหน้าส านักงาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ก.ต.บ.โดยต าแหน่ง  ส านักงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการปรับโครงสร้าง
การท างานของส านักงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รหัส ๑๑๐๐ 
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ 
และมติคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก าหนดให้ยกเลิก
หน่วยงานควบคุมภายในซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน ให้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมทร.ล้านนา สังกัดกองนโยบายและแผนแทน  
     ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรต าแหน่งนักตรวจสอบ
ภายในให้กับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน ๗ หน่วยเบิกจ่าย ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดให้หน่วยงานที่
มีการเบิกจ่ายต้องมีผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ 
      จนกระทั่งที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๙ (๕/๒๕๖๓) 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย        



๗ 
 

(ค.ต.ป.) เพื่อท าหน้าที่ตามข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล จึงท าให้การตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระอย่างเป็นข้ันตอนมากข้ึน ทั้งนี้ ก าหนดให้รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการสภาท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ค.ต.ป. และหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ค.ต.ป. โดยต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
๒.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานตรวจสอบภายใน 
  

ปรัชญา 
“ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ระมัดระวังรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่” 
 
วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้น าด้านการตรวจสอบภายในที่ได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ” 
 
พันธกิจ 

 “ตรวจสอบและประเมินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๖๓ และให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร” 
 
๒.๓ ที่ตั้งของส านักงานตรวจสอบภายใน      
         ที่ตั้งของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่ที่ ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร ๐ – ๕๓๙๒ – ๑๔๔๔ ต่อ ๑๐๑๙,๑๐๒๒ โทรสาร ๐–๕๓๒๑-๓๑๘๓      
E-mail: audit@rmutl.ac.th, audit_rmutl@hotmail.com Facebook: ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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๘ 
 

๒.๔ โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานตรวจสอบภายใน  
 
 
 
   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๑ โครงสร้างการบรหิารงานส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายในพื้นท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนนิงานของ

มหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) 
 

สภามหาวิทยาลัย 



๙ 
 

ส่วนท่ี ๓   
หลักการท่ัวไป เทคนิคการตรวจสอบ บทสรุป 

และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 

๓.๑ หลักการทั่วไป  
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งานตรวจสอบภายใน
ประสบความส าเร็จ คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความส าเร็จแก่องค์กร ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ 
รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่
ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่ เกี่ยวข้องของทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิค          
แนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร 
 ๓.๑.๑ ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีข้ึน การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร
บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มา :The Institute of Internal Auditors : IIA และกลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

 
 ๓.๑.๒ ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน 
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเรจ็
ดังกล่าว ดังนี้ (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

 (๑) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 (๒) ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audittability) 

 (๓) ส่งเสริมให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness 
of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านใน
การปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุมลดข้ันตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและ
ลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 



๑๐ 
 

 (๔) เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ( Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 (๕) ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน
องค์กรลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน 
 
 ๓.๑.๓ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และ
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ เหมาะสม (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 
 
 ๓.๑.๔ ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

 (๑) การสอบทานความเช่ือถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน และการ
ด าเนินงาน 

 (๒) การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร
ก าหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบส าคัญที่เกิดข้ึน 

 (๓) การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินเหล่าน้ันได้ 

 (๔) การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 (๕) การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 
 ๓.๑.๕ ประเภทของการตรวจสอบภายใน  

ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกันท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธีปฏิบัติการ
ตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายในความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางบัญชี
และการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่ง การประเมินประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวม
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส าคัญในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และ
สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็น ๖ ประเภท ดังนี้ (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้าน
การตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

 (๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
 (๒) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
 (๓) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 



๑๑ 
 

 (๔) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
 (๕) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
 (๖) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
 

 ๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล
และตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกใน
บัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่ว ไหล     
สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 
 
 ๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่ก าหนดการตรวจสอบ
เน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย 

๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับ
แต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่เกดิ
จากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

๒.๓ ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย 
ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิตตาม
เป้าหมาย 

 
 ๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ  ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความ
น่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 
 ๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้ง
จากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้ 
 
 ๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง
และเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายใน
เกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหารผู้ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให้



๑๒ 
 

สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเช่ียวชาญ
ทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ 
ความช านาญไม่เพียงพอและต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพื่อใหท้ราบถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลและความ
ปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 ๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย
บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมี
การกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหา
สาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน 

 
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค0409.2/ ว 614 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องการก าหนดประเภท

ของงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้มี  4 ประเภท ดังนี้ 
1) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)  
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 

 3) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)  
 4) การตรวจสอบอื่นๆ (การตรวจสอบอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 1 – 3 เช่น การตรวจสอบความมั่นคง

ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การตรวจสอบพิเศษ เป็นต้น) 
 
 ๓.๑.๖ ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน  

งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบจึงไม่ควรมี
อ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบและต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ควา มเป็นอิสระมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง) 

 (๑) สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจาก
ฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะ
ให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรข้ึนตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง 
และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ข้ึนตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และ
ท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการ
ตรวจสอบ 

 (๒) ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ใน
กิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ใด ๆ ขององค์กร 
หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

 
 



๑๓ 
 

          ๓.๑.๗ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรบัจากบคุคลทัว่ไป 

รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ (ที่มา : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

 (๑) ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ 
 (๒) การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทราบ 
 (๓) ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ในอันที่จะท าให้

มีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน 
 (๔) ความสามารถในหน้าที่ ในเรื่องของความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ท า ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 ๓.๑.๘ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ส านักงาน ก.พ.) ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาวิชาอื่นซึ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

 (๑) มีความเช่ียวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๒) มีความรู้ ความช านาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 

 (๓) มีความรอบรู้เข้าใจในหลกัการบรหิาร เทคนิคการบรหิารงานสมยัใหม่ การวางแผนงานการจัดท า
และการบริหารงบประมาณ 

 (๔) มีความสามารถในการสื่อสาร การท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  การวิเคราะห์ การประเมินผล 
การเขียนรายงาน 

 (๕) มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
 (๖) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถูกต้อง    

กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ 
 (๗) มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 (๘) มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสนิปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง     เที่ยง

ธรรม 
 (๙) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ

มองปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร 
 
๓.๒ เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) 

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบควรน ามาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานโดยการ
ตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่ก าหนด ดังนั้นผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
วิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี 



๑๔ 
 

เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่ายต่างกัน และให้ได้มาซึ่งหลักฐานความเช่ือถือไม่เท่ากันเมื่อ
ใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้แต่ละเทคนิคการตรวจสอบก็มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ ท าให้ในบางครั้ง
ผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบหลายอย่างมาประกอบกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะ
เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้ 

 
 ๓.๒.๑ การสุ่มตัวอย่าง 

เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพื่อน ามาตรวจสอบการสุ่ม
ตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยค านึงถึงว่าข้อมูลทั้งหมดมีโอกาสได้รับการเลอืก    เท่า 
ๆ กัน ผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่ ๔ วิธี คือ 

(๑) วิธี Random Sampling 
เป็นการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมดโดยให้แต่ละหน่วยของข้อมูลมีโอกาสที่จะได้รับ

เลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจับสลากเป็นต้น 
(๒) วิธี Systematic Sampling  
เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการก าหนดระยะหรือช่วงตอนของตัวอย่างที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้เท่า ๆ 

กัน เช่น เลือกตัวอย่างใบส าคัญ ๑ ฉบับ จากใบส าคัญทุก ๆ ๑๕ ฉบับ เป็นต้น ความห่างของระยะหรือช่วงตอนข้ึนอยู่
กับจ านวนข้อมูลและจ านวนตัวอย่างที่ต้องการข้อมูลที่น ามาเลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมี
การจัดเรียงล าดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ผู้ตรวจสอบต้องระวังในการก าหนดระยะของตัวอย่างว่าต้องไม่
เป็นผลให้ข้อมูลทั้งหมดถูกเลือกหรือมิได้รับการเลือกเลยด้วย 

(๓) วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
๑) Stratified Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยมี

วิธีด าเนินการเป็น ๒ ข้ันตอน คือ 
๑.๑) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ใน

กลุ่มเดียวกัน 
๑.๒) สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ดี มีความถูกต้องและเช่ือถือได้วิธีนี้เหมาะส าหรับการตรวจสอบ
พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณมาก และสถานที่เก็บมีหลายแห่ง ซึ่งท าให้ข้อมูลมีโอกาสได้รับการสุ่มตรวจสอบเท่าเทียมกัน 

๒) Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันโดยมี
วิธีด าเนินการเป็น ๒ ข้ันตอน คือ 

๒.๑) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยก าหนดจ านวนเท่ากัน ซึ่งถือต าแหน่งที่ตั้งหรือ
การเก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์ ส าหรับการก าหนดจ านวนกลุ่มและจ านวนรายการในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับลักษณะ
และปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 

๒.๒) สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกทั้งกลุ่มมาเป็น
ตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่างนี้ ซึ่งจะเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาดของข้อมูล 

(๔) วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลที่ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของ   
ผู้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างที่สุ่มเลือกนั้นควรเป็นสิ่งของที่มีคุณลักษณะพิเศษซึ่ง
เคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย 

 
 
 



๑๕ 
 

 ๓.๒.๒ การตรวจนับ 
เป็นการพิสูจน์จ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่สภาพของสิ่งของนั้น

เป็นอย่างไร อยู่ในสภาพช ารุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจนับนี้จะใช้การตรวจสอบ    
เงินสด วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น 

ข้อจ ากัด 
๑. สินทรัพย์ที่ตรวจนับจะต้องมีรูปร่าง หรือมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของสินทรัพย์นั้น เช่น เช็ค 

พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น 
๒. การตรวจนับมิใช่เป็นเครื่องพิสูจน์กรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์เสมอไป 
 

 ๓.๒.๓ การยืนยันยอด 
เป็นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่าง ๆ ให้การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

มายังผู้ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะถือเป็นหลักฐานที่เช่ือถือได้มากที่สุด เนื่องจากบุคคล
ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริง เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของบุคคลอื่น 

ข้อจ ากัด  
อาจไม่ได้รับความร่วมมือตอบยืนยันมาให้ผู้ตรวจสอบทราบ หรือมีข้อขัดข้องอื่น ๆ  ที่ท าให้ค าตอบที่ได้รับมี

จ านวนน้อยเกินสมควร เช่น หนังสือยืนยันยอดไม่ถึงมือผู้รับ เป็นต้น ซึ่งท าให้การตรวจสอบเรื่องนั้นไม่ได้รับหลักฐาน
อย่างเพียงพอ 
 
 ๓.๒.๔ การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 

เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งเอกสารเหล่าน้ีพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่
ลงไว้ในสมุดบัญชีได้ วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Vouching” ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวังว่า 

- เป็นเอกสารจริง ไม่ใช่เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข 
- มีการบันทึกรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน 
- มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
ข้อจ ากัด 
๑. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจดัท าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบการควบคุมภายในไม่

รัดกุมหรือขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒. การตรวจเอกสารบางครั้ง อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มอียู่จรงิ เช่น การตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ที่ไม่สามารถ

พิสูจน์ว่ามีตัวรถยนต์อยู่จริง เป็นต้น 
 

 ๓.๒.๕ การค านวณ 
เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เช่ือถือได้มาก ผู้ตรวจสอบควรท าการทดสอบ

ตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่ถูกต้อง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลขด้วยเครื่องคิด
ไว้ ผู้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผู้รู้จักใช้เครื่องบวกเลขอาจใช้เทคนิคพลิกแพลง ท าให้ยอดรวมที่
แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริง 

ข้อจ ากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่น ามาค านวณ 
 
 



๑๖ 
 

 ๓.๒.๖ การตรวจสอบการผ่านรายการ 
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการข้ันต้นไปยังสมุด

บันทึกรายการข้ันปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ส าคัญมากอีกวิธีหนึ่ง 
ข้อจ ากัด  
เช่นเดียวกับการค านวณ คือ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการคัดลอกข้อมูลจากสมุดบันทึกรายการข้ันต้น

ไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย แต่ไม่ได้พิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการแต่อย่างใด เช่น ไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้อง
ของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็นต้น 

 
 ๓.๒.๗ การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 

เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชีคุมหรือไม่ ข้อจ ากัด 
พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับบัญชีคุม แต่ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวิธีอื่น ๆ ด้วย เช่น เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ เทคนิคการค านวณ เป็นต้น 

 
 ๓.๒.๘ การตรวจหารายการผิดปกติ 

เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรือไม่ ซึ่งอาจท าให้พบ
ข้อผิดพลาดที่ส าคัญได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบเป็นส าคัญ 

ข้อจ ากัด รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องช้ีให้ทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้องหาหลักฐานด้วย
เทคนิคอื่นประกอบ 

 
 ๓.๒.๙ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 

เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เนื่องจากข้อมูลของรายการหนึ่ง ๆ  อาจมีความสัมพันธ์กับ
รายการอื่น ๆ ได้ รายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันปรากฏอยู่อย่างถูกต้องย่อมแสดงความถูกต้องของบัญชีได้ระดับหนึ่ง 
ฉะนั้น ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กันไป 

 
 ๓.๒.๑๐ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่
คาดหมาย หรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรืออาจลดขอบเขตการ
ตรวจสอบลงได้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้ 

(๑) เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน 
(๒) เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกบัประมาณการหากผลของการวิเคราะห์เปรยีบเทียบพบว่า

มีความแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญต่อการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ และใช้
เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม 

 
 ๓.๒.๑๑ การสอบถาม 

เป็นการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การสอบถามอาจท าได้ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรอื
ด้วยวาจา การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร อาจใช้แบบสอบถาม และก าหนดค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบว่า “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่” หรืออาจเป็นค าถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้  ข้ึนอยู่ว่าผู้ตรวจสอบต้องการค าตอบใน
ลักษณะใด ทั้งนี้ ค าถามที่ใช้ควรมีลักษณะต่อเนื่องกัน การสอบถามด้วยวาจา ต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะ
สอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงโดยไม่ท าให้ผู้รับตรวจอารมณ์เสีย หรือมีปฏิกิริยาต่อต้าน หรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการ 



๑๗ 
 

และถ้าผู้ตรวจสอบสามารถเข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผู้รับตรวจมีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของ        
ผู้รับตรวจที่มีต่อตนให้เป็นไปในทางที่ดีได้ก็ย่อมท าให้ได้ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง 

ข้อจ ากัด ค าตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยเทคนิคการ
ตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ 

 
 ๓.๒.๑๒ สังเกตการณ์ 

เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึง
การใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็น แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ที่
กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้อย่างมากและลึกซึ้งกว่าผู้ที่ประสบการณ์น้อย ผลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้ประสบมาจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงระยะเวลาที่ท าการสังเกตการณ์
เท่านั้น ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็นส่วนรวม ผู้ตรวจสอบจะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน 
เพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรับข้อสังเกตและยินยอมที่จะแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 

 
 ๓.๒.๑๓ การตรวจทาน (Verification) 

เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล หรือความน่าเช่ือถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ เช่น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้แล้ว ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท หลักฐานที่จะน ามาตรวจทาน คือ ต้นข้ัวเช็คที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่ ช่ือเจ้าหนี้ รายการที่จ่าย จ านวนเงิน และการ
ลงนามของผู้ถืออ านาจสั่งจ่าย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหนี้ ซึ่งควรมีรายละเอียดเช่นเดียวกับต้นข้ัวเช็ค 
เป็นต้น 

 
 ๓.๒.๑๔ การสืบสวน 

เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจสอบจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามีอยู่หรือควรจะเป็น ดังนั้น          
ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน แต่ในบางกรณีผู้ตรวจสอบไม่สามารถหา
หลักฐานมายืนยันข้ันตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมลงไปในส่วนที่ขาดหายไป 

 
 ๓.๒.๑๕ การประเมินผล 

เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรอืหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจรงิว่าเกิดผลต่างหรอืไม่ถ้าเกดิ
ผลต่างผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือว่าเนื่องจากสาเหตุอื่นเมื่อทราบ
สาเหตุที่แท้จริงแล้ว ผู้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ   
วิญญูชนหรือไม่ หากมิใช่ ควรเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปผู้ตรวจสอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่า
ข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบและผ่านการประเมินผลมาแล้วนั้นเพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบ
เพียงใดเพื่อให้สามารถน ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องประเมินถึงค่าความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการ
เพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 
 
๓.๓. บทสรุป 
 ๓.๓.๑ บทสรุป 

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมนิ



๑๘ 
 

และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล โดยผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน ปัจจุบันการตรวจสอบ
ภายในได้พัฒนาบทบาทและรูปแบบการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนทัศนคติที่บุคคลภายนอกมักมองในด้านลบ 
จากการจับผิดมาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จหรือเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในควรรับฟัง
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ประสานงานหรือเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขให้งานทุกส่วนด าเนินไปสู่เป้าหมายขององค์กร 

 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Process) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพ ส าหรับส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ก าหนด
ข้ันตอนของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยู่ ๓ ข้ันตอน คือข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และข้ันตอนการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (Follow Up) 
และการรายงานผล 
  

การวางแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) และแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เป็นข้ันตอน
หนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ
การตรวจสอบทั้งด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากร    
ที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และตามล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนภายใน
องค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประกอบด้วยแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ซึ่งหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีข้ึนไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยการวางแผนการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ข้ันตอนการส ารวจข้อมูล
เบื้องตน ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดข้ึนและ
เป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับสูงก็ควร
วางแผนการตรวจสอบทันที  
 
 แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท าไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น      ลาย
ลักษณ์อักษรว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการ
ตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุผลส าเร็จ และแผนการปฏิบัติงานต้องสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า 
และการจัดท าแผนการปฏิบัติงานจะต้องจัดท าให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบ การวางแผนการปฏิบัติงานส านักงานตรวจสอบภายในจะเริ่มตั้งแต่การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การวางแผนปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญ ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานจะต้องประกอบด้วย เรื่องที่ตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ  จ านวนวันในการตรวจสอบ และ
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ เป็นต้น รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) และกระดาษท าการ 



๑๙ 
 

(Working Paper) ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงานควรเสนอให้หัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
 
 การวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานที่ดี จะช่วยให้หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน    
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในสามารถใช้แผนการตรวจสอบใน ในการมอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละ
คนรับผิดชอบตามความเหมาะสม และควบคุมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งเป็นหลักฐานในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย เป็นข้ันตอน รวดเร็ว และเป็นหลักฐานว่าได้ปฏิบัติไปแล้วอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงที่จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 ๓.๓.๒ บทสรุปของปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
  (๑) ปัญหาอุปสรรค 

 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบ
ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญใน
การตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ ไม่เพียงพอเท่าที่ควร 
   

 (๒) แนวทางแก้ไข 
  ๑) ให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ

ปฏิบัติงานของตนเอง  
  ๒) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจสอบภายใน    
 
 (๓) ข้อเสนอแนะ   
  ๑) ควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความช านาญ

เกี่ยวกับการตรวจสอบ ในรูปแบบต่างๆ    
    ๒) ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความรู้และสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงาน 

  ๓) ผู้บริหารขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นของงานตรวจสอบภายในว่ามีส่วนช่วยในการแก้ไขและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
๓.๔ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเล่มนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้จัดท าได้ 
รวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือ ต าราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหลายๆ องค์กร เช่น
กรมบัญชีกลาง สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 



๒๐ 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงาน ผู้จัดท าจึงได้รวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖  
 - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
กรมบัญชีกลาง 
 - มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการฉบับปรบัปรงุ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 - ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๓  
 
  

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ส่วนท่ี ๔ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 
๔.๑ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

กระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา            เป็น
กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท าข้ึนโดยอ้างอิงข้อมูลจากแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มงานมาตรฐานด้าน
การตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก าหนดไว และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ข้ันตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี ๓ ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

 
๑. การวางแผนการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังน้ี 

  ๑.๑ การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
  ๑.๒ การประเมินความเสี่ยง 
  ๑.๓ การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
  ๑.๔ การเสนอแผนการตรวจสอบ 
 

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

 
 
 
 



๒๒ 
 

กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit Process) 

 
การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท ารายงานและการติดตามผล  
 
 

รูปที่ ๔.๑ กระบวนการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan)   

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

การแจ้งก าหนดการเข้าตรวจสอบ
พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่

ต้องการให้จัดเตรียม 

การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ (Audit Program) 

การจัดท ากระดาษท าการ 
(Working Paper) 

การด าเนินการตรวจสอบ                

การสรุปผลการตรวจสอบ 

การจัดท ารายงาน 

การจัดประชุมปิดการตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษท าการ 

การเสนอแผนการตรวจสอบ 
 

การติดตามผล (Follow Up) 



๒๓ 
 

 จากรูปที่  ๔.๑ ได้แสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกอบด้วย ๓ ข้ันตอน ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการ
ปฏิบัตงิานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รายละเอียด ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบภายใน  

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
รหัส ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตาม

ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของส่วนราชการ 

รหัส ๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบภายในต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยง และต้องน าข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหาร มาใช้ประกอบการพิจารณาในการ
วางแผนการตรวจสอบด้วย 

รหัส ๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวังของหัวหน้า   
ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อสรุปอื่น ๆ 

รหัส ๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยให้เกิดโอกาสที่
จะก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรั บปรุงการด าเนินงานของ   
ส่วนราชการ ซึ่งต้องก าหนดงานบริการให้ค าปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย 

รหัส ๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผน   
การตรวจสอบและแสดงให้เห็นทรัพยากรที่จ าเปน็ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปี
ที่มีนัยส าคัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อแผนการตรวจสอบด้วย 

 
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าข้ึน โดยท าไว้

ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
งานตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 

แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทิศทางของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เดินไปใน
แนวทางที่ได้ก าหนดไว้ หากระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
แผนการตรวจสอบที่วางไว้ ต้องปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจสอบให้ถูกต้องเหมาะสม เมื่อได้ปฏิบัติงานตรวจสอบไป
แล้วช่วงเวลาหนึ่ง จะท าการตรวจสอบความก้าวหน้าโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนการตรวจสอบที่วางไว้
ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้นการ
จัดท าแผนการตรวจสอบจึงต้องมีการก าหนดแนวทาง หรือข้ันตอนการจัดท าแผน และก าหนดองค์ประกอบของ
แผนการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้แผนการตรวจสอบ สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานเนื่องจากแผนการตรวจสอบต้อง
ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการจึงมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงขอบเขตการ
ตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานประการใดบ้าง 
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     ๒. ใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถใช้แผนการตรวจสอบใน ในการมอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่ละคนรับผิดชอบตามความเหมาะสม และควบคุมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นหลักฐานในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

     ๓. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
แนวทางในการปฏิบัติงานท าให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบได้ 

     ๔. ใช้เป็นแนวทางในการท าจัดแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป แผนการตรวจสอบงวดที่ผ่านมาจะช่วยให้
ทราบถึงข้อมูลในการตรวจสอบครั้งก่อนๆ เช่น เวลาที่ใช้ ขอบเขตการตรวจสอบ อัตราก าลัง และงบประมาณ เป็นต้น 
ท าให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการตรวจสอบครั้งต่อไปให้เหมาะสม 

     ๕. ช่วยในการจัดท างบประมาณของส านักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบได้ก าหนดเรื่องที่จะ
ท าการตรวจสอบ ความถ่ีตลอดจนจ านวนคนที่ใช้ในการตรวจสอบ สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะต้องน ามาก าหนด
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอบรม/สัมมนา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  
เป็นต้น  

กระบวนการ การวางแผนการตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา จะเริ่มต้นจากการส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย แบบรายงานตัวช้ีวัดตามตัวช้ีวัดส านักงบประมาณ แบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน แบบรายงานโครงการ-กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย            
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วท าการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ ก่อนที่จะ
ท าการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้าง และ   
ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับสูงหรือต่ าเพียงใด แล้วน าผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผน 
การตรวจสอบต่อไป ซึ่งประกอบด้วยแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยหน่วยรับตรวจ
และหรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงต้องได้รับการตรวจสอบก่อน และลดหลั่นลงมาตามล าดับความเสี่ยงที่ประเมินได้  
โดยมีข้ันตอนในการวางแผนการตรวจสอบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๒ ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

การส ารวจข้อมลูเบื้องต้น 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผน 
การตรวจสอบภายใน 

การเสนอแผนการ
ตรวจสอบ 
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      ๑. การส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น โดยการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย แบบรายงานตัวช้ีวัดตามตัวช้ีวัดส านักงบประมาณ     
แบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน แบบรายงาน
โครงการ-กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น จากหน้าเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน  https://plan.rmutl.ac.th/ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ 
ก่อนที่จะท าการประเมินความเสี่ยงในการที่จะก าหนดประเด็นที่คาดว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ควรตรวจสอบ ก่อนจะ
ด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบต่อไป         

 

 

รูปที่ ๔.๓ เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
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           ๒. การประเมินความเสี่ยง น าข้อมูลที่ได้จากข้อที่ ๑ มาท าการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถ
พิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดข้ึนและเป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันที ข้ันตอนในการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประกอบด้วย  
                         • การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงหรือเกณฑ์ความเสี่ยงจาก
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลตามข้อที่ ๑ เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ในวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 
โดยยึดหลักการบริหารจดัการ ๕ ด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑. ด้านการเรียนการสอน ๒. ด้านวิจัย     ๓. 
ด้านบริการวิชาการ ๔. ด้านการบริหารจัดการ ๕. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
 

 

 
รูปที่ ๔.๔ แสดงตัวอย่างการระบุปจัจัยเสี่ยง  

 

          • การวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง เมื่อสามารถระบุปัจจยัเสีย่งได้แล้วให้ท าการก าหนดเกณฑ์
ค่าคะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงให้ครบถ้วนดังรูปที่ ๔.๖ ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์ค่าคะแนนความเสี่ยงของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสีย่งในแต่ละปัจจยันั้นมีความเสีย่งอยู่ในระดับใด แล้วน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดไว้ไปวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวม
อีกครั้งหนึ่ง โดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดังรูปที่ ๔.๗ ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การประเมิน    
ความเสี่ยง แล้วท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังรูปที่ ๔.๘ ตัวอย่างการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร 
ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม ดังนี้ 

    ๑. ระดับองค์กร เป็นการประเมินความเสี่ยงตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย หรือตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย หรือตามแบบรายงานตัวช้ีวัดตามตัวช้ีวัดส านัก
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งบประมาณ หรือตามแบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หรือแบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน และเป็นการรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร 

         ๒. ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงตามความเสี่ยงคงเหลือจากการตรวจสอบปีก่อน   
หรือตามระยะเวลาที่เข้าท าการตรวจสอบ หรือรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ระดับสถาบัน       
ระดับ ปวช. และปวส. และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สายสนับสนุน และเป็นการรับนโยบายจากฝ่าย
บริหาร นโยบายจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือผู้มสี่วนได้เสยี เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงต้นสังกัด ส านักงาน ตรวจ
เงินแผ่นดิน และส านักงบประมาณ เป็นต้น 

    ๓. ระดับกิจกรรม เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยน าหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงมากและสูง    
ตามผลการประเมินความเสี่ยงข้อที่ ๒ มาประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ และเป็นการรับ
นโยบายจากฝ่ายบริหาร นโยบายจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือผูม้ีสว่นได้เสีย เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงต้นสังกดั 
และส านักงบประมาณ เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ ๔.๕ แสดงตัวอย่างนโยบาย/ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
 

 
 



๒๘ 
 

     

 
 



๒๙ 
 

 
 



๓๐ 
 

 
 
 

รูปที่ ๔.๖ แสดงตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์ค่าคะแนนความเสี่ยงของแตล่ะปัจจัยเสี่ยง 

 
 



๓๑ 
 

 

 
รูปที่ ๔.๗ แสดงตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 



๓๒ 
 

 
 
 

รูปที่ ๔.๘ แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑท์ี่ก าหนด        



๓๓ 
 

                 • การจัดล าดับความเสี่ยง เป็นการประเมินผลตามผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อท า
การจัดล าดับความเสี่ยงโดยน ากิจกรรมหรอืหน่วยงานที่มคีวามเสี่ยงมาวางแผนการตรวจสอบตามล าดับความเสี่ยงจาก
สูงมากไปหาน้อยสุด เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบสามารถก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบได้ตามล าดับความเสีย่งที่
เกิดข้ึนจริง  

 

 
 

รูปที่ ๔.๙ แสดงตัวอย่างการประเมินผลและการจัดล าดับความเสี่ยง  



๓๔ 
 

๓. การวางแผนการตรวจสอบ น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงตามข้อที่ ๒ มาวางแผนการ
ตรวจสอบทั้งแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการน าผลการประเมินความเสี่ยงมา
พิจารณาว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด เมื่อได้ก าหนดแผนการตรวจสอบ    
ระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการน าข้อมูลจากแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวในแต่ละปีมาจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี ้
                      (๑) แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปมีระยะเวลา ๓ – ๕ ปี และ
ต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด การจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว       
ควรวางแผนเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ กิจกรรม ระยะเวลา และจ านวนคนวัน ที่จะท าการตรวจสอบให้มีความสมัพันธ์กนั 
และควรก าหนดให้มีความยืดหยุ่นได้ เพื่อให้สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้  โดยมี
ข้ันตอนในการจัดท าแผน ดังนี้ 
             ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ การก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวจะก าหนดกว้าง ๆ  ตามผลการประเมินความเสีย่ง เพื่อวางแผนการตรวจสอบว่ามีความเสีย่งในด้าน
ใดบ้าง เพื่อแสดงให้หัวหน้าส่วนราชการทราบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบระยะยาว จะ
ท าให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับอะไรบ้าง  
             ๒) จัดล าดับความส าคัญ เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเสร็จแล้วน าผลการ
ประเมินความเสี่ยงที่ได้ตามข้อที่ ๒ มาพิจารณาความส าคัญเพื่อจัดล าดับความเสี่ยง โดยหน่วยงานและหรือกิจกรรมใด
มีคะแนนความเสี่ยงสูงให้จัดไว้เป็นล าดับแรก และลดหลั่นลงมาตามล าดับ  
             ๓) พิจารณาระยะเวลาในการตรวจสอบ เมื่อจัดล าดับความส าคัญของหน่วยรับตรวจและ
หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบแล้ว ควรวางแผนว่าจะเข้าตรวจหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมดังกล่าวกี่ปีและปีใดควร
จะตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมใดบ้าง ทั้งนี้หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่มีความส าคัญในล าดับ  
แรก ๆ ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบในปีแรก และอาจก าหนดความถ่ีในการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ 
             ๔) ค านวณจ านวนคนวันที่จะท าการตรวจสอบ น ารายช่ือหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรม 
ระยะเวลา และความถ่ีในการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้แล้ว มาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดสรรอัตราก าลังของ         
ผู้ตรวจสอบภายในที่มีอยู่ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ดังกล่าวที่
ก าหนดไว้ภายใต้แผนการตรวจสอบระยะยาว โดยพิจารณาว่า ในแต่ละหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
จะต้องใช้จ านวนคนวันเท่าใด ซึ่งเมื่อรวมจ านวนคนวันของทุกหน่วยรับตรวจ และหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบแล้ว
จะต้องไม่เกินจ านวนคนวันที่มีอยู่ทั้งสิ้นตามระยะเวลาของแผนการตรวจสอบระยะยาว 
             ๕) ก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบภายในและงบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบต้องระบุว่ามี
ผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดกี่คนที่จะท าการตรวจสอบ และมีระดับต าแหน่งใดบ้างกี่คน รวมทั้งจะใช้งบประมาณ     
เท่าใดบ้าง โดยแยกเป็นงบค่าใช้จ่าย เช่น งบด าเนินงาน งบลงทุน เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 



๓๖ 
 

 
 
 



๓๗ 
 

 

 
 
 

 
 
 



๓๘ 
 

 

 



๓๙ 
 

 

 
 



๔๐ 
 

 



๔๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 



๔๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 



๔๗ 
 

 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑๐ แสดงตัวอย่างแผนการตรวจสอบระยะยาว 



๔๘ 
 

(๒) แผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้า มีระยะเวลา ๑ ปี และต้องจัดท าให้
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการน าหน่วยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละปีตามที่
จัดท าในแผนการตรวจสอบระยะยาวมาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งต้องมีการก าหนดองค์ประกอบของ
แผนการตรวจสอบประจ าปี ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

           ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ควรช้ีให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ท าข้ึน
เพื่อให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับอะไร โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจ าปี จะมี
รายละเอียดของเป้าหมายที่จะด าเนินการที่ชัดเจนกว่าวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ ก าหนดในแผนการตรวจสอบ 
ระยะยาว ทั้งนี้ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนการตรวจสอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ และควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาวด้วย 

          ๒) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน          การ
ตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่ตรวจ ความถ่ีในการตรวจ และจ านวนคนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว และก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบโดยระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุด     การ
ตรวจสอบไว้ด้วย ในกรณีที่มีสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อเรื่องดังกล่าวที่ก าหนดไว้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ 
งบประมาณ นโยบายของรัฐบาลและสว่นราชการ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปรับเปลี่ยนขอบเขต           การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้ 

          ๓) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้ระบช่ืุอผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบทัง้หมด   ใน
กรณีที่แบ่งเป็นสายตรวจให้ระบุช่ือโดยแยกเป็นสายตรวจด้วย พร้อมจ านวนและระดับต าแหน่งของผู้รับผิดชอบในแต่
ละสายตรวจ 
                    ๔) ก าหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ระบุงบประมาณที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งปี โดยแยกเป็นงบค่าใช้จ่ายและแยกรายการในแต่ละงบให้ชัดเจน 
 



๔๙ 
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๕๑ 
 

 

 



๕๒ 
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๕๔ 
 

 

 



๕๕ 
 

 

 



๕๖ 
 

 

 
 

รูปที่ ๔.๑๑ แสดงตัวอย่างแผนการตรวจสอบประจ าป ี
 



๕๗ 
 

       ๔. การเสนอแผนการตรวจสอบภายใน เมื่อได้วางแผนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าส านักงาน
ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนให้กับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบว่า
ครอบคลุมในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ซึ่งได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง หรือมีวงเงินงบประมาณสูงมาก หรือมีสัญญาณบอก
เหตุว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึน รวมทั้งพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือค าแนะน า เพื่อจะได้ทบทวนปรับปรุงแก้ไข
แผนการตรวจสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ ก่อนที่จะลงนามอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ ทั้งนี ้หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือภายในเดือนกันยายนของทุกปี เมื่อ
แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว หัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ถ้าหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ 
อีกครั้งหนึ่งด้วย  
 

 
 

รูปที่ ๔.๑๒ แสดงตัวอย่างการลงนามอนมุัติแผนการตรวจสอบตามหลักเกณฑเ์ดิม 



๕๘ 
 

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐข้ึนใหม่ คือหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าและเสนอแผนการ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๗ (๔) ที่ก าหนดไว้ว่า จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีข้ึนไปให้น ามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย ซึ่งส านักงานตรวจสอบภายในก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 
 

 
รูปที่ ๔.๑๓ แสดงตัวอย่างการลงนามอนมุัติแผนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ใหม ่



๕๙ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
   ปัญหา  
 ๑. แผนการตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 

๒. การเสนอแผนการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอนุมัติล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสีย่ง ระบบควบคุมภายใน ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด และโครงสรา้ง
อัตราก าลัง เป็นต้น 
 ๒. ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนการตรวจสอบให้ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ควรมีการก าหนดปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
๒. ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันที่ระเบียบก าหนด (ภายในวันที่ 

๓๐ กันยายน ของทุกปี) 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนสอบทาน ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพียงใด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อการปรับปรุง  แก้ไข 
กระบวนการปฏิบัติงานให้มคีวามถูกต้อง หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือลดความเสี่ยงให้น้อยลง ส านักงานตรวจสอบ
ภายในจึงได้ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ านวน ๗ ข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑. การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจ าปีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบมาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดว่าจะตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
อย่างไรบ้าง โดยเน้นการตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นปัญหาส าคัญ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ  
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามผลการประเมินความเสี่ยงจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น และเสนอแผน    
การปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป 
 แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรือ่งใด ที่หน่วยรับตรวจใดด้วยวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุผลส าเร็จ และแผนการ
ปฏิบัติงานต้องสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า และการจัดท าแผนการปฏิบัติงานจะต้องจัดท าให้ครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ซึ่งจะต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี ้
  (๑) ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบ แต่จะเน้นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะท า
การตรวจสอบ 
                     (๒) วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานจะก าหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้



๖๐ 
 

การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นการ
ตรวจสอบที่ก าหนด จึงควรพิจารณา ดังนี้ 
                     (๒.๑) ควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบว่าจะตรวจสอบเพื่อให้ทราบในเรื่องใด รวมถึงมีประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะทดสอบมาก
น้อยเพียงใด เพื่อจะได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป 
                         (๒.๒) ควรก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
  (๓) วิธีการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ หมายถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
โดยมุ่งเน้นตามประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด การก าหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงควรค านึงถึงเรื่องดังนี้ 
                          (๓.๑) ควรก าหนดวิธีการตรวจสอบที่จะท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
                          (๓.๒) ควรก าหนดเทคนิคการตรวจสอบใหส้อดคล้องและสมัพันธ์กัน และได้มาซึ่งหลักฐานที่
ต้องการและเพียงพอต่อการแสดงความเห็นไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                          (๓.๓) ควรก าหนดโดยค านึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้แก่ 
อัตราก าลัง ระยะเวลา และงบประมาณ ซึ่งจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 



๖๑ 
 

 

 

 
รูปที่ ๔.๑๔ แสดงตัวอย่างแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 



๖๒ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) 
   ปัญหา  
 ๑. องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ไม่ครบถ้วน 
 ๒. วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผน     
การตรวจสอบ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. จัดท าแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกพื้นที่ 
ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒. ให้จัดส่งแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้สอบทานท าการ
สอบทานทุกครั้งก่อนน าเสนอหัวหน้าส านักงานเพื่ออนุมัติ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ควรศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ เพื่อให้

สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน และสามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบในแผนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
 
 ๒. การแจ้งก าหนดการเข้าท าการตรวจสอบ โดยการท าบันทึกข้อความถึงหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหาร
ของหน่วยรับตรวจและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบ ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนด
วัน ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ พร้อมขอความอนุเคราะห์ให้มีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบในกิจกรรมนั้นๆ โดยจะต้องแจ้งหน่วยรับตรวจก่อนวันเริม่ตรวจสอบภาคสนามอย่างน้อย  ๑๕ วันท าการ ดัง
รูปที่ ๔.๑๕ ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งก าหนดการเข้าท าการตรวจสอบ หรือกรณีที่ไม่สามารถเข้าท าการ
ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วให้ท าบันทึกแจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อขอเลื่อนวันที่เข้าท าการตรวจสอบ ดังรูปที่ 
๔.๑๖ ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเลื่อนวันเข้าท าการตรวจสอบ  

 



๖๓ 
 

 

 
รูปที่ ๔.๑๕ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งก าหนดการเข้าท าการตรวจสอบ 



๖๔ 
 

 
รูปที่ ๔.๑๖ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเลือ่นวันเข้าท าการตรวจสอบ 

 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการแจ้งก าหนดการเข้าท าการตรวจสอบ  
 ปัญหา  
 ๑. ระบุประเภทของเอกสารที่ขอความอนุเคราะห์ให้จัดเตรียมไม่ครบถ้วน 
 ๒. บางหน่วยรับตรวจยังไม่ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบภายในเท่าที่ควร เช่น ไม่มีการจัดเตรียมเอกสาร
ตามที่ขอความอนุเคราะห์ไว้ หรือเมื่อถึงวันที่เข้าท าการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดภารกิจอื่น โดยไม่มีการ  
แจ้งขอเลื่อนวันให้เข้าท าการตรวจสอบมายังส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. ให้ท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าต้องมี
เอกสารอะไรบ้างที่จะขอความอนุเคราะห์ให้จัดเตรียม 
 ๒. ก่อนถึงวันที่จะลงตรวจสอบภาคสนามต้องมีการประสานงานไปยังหน่วยรับตรวจอีกครั้ง  เพื่อก าชับให้
จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้ร้องขอไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมีการศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้

ทราบว่าในเรื่องนั้นๆ มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง 



๖๕ 
 

 ๓. การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) เป็นการก าหนดวิธีปฏิบัติงานใน
รายละเอียดส าหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่
ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ใช้ระเบียบอะไรเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ใช้วิธีการและ
เทคนิคการตรวจสอบอย่างไร จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ต้องเสนอหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในพร้อมกับการ
เสนอขออนุมัตแิผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)                     

 

 

 

 
รูปที่ ๔.๑๗ แสดงตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) 



๖๖ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
(Audit Program)  

ปัญหา  
๑. ก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบไม่ถูกต้อง 
๒. ก าหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละประเด็นไม่ถูกต้อง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ให้จัดส่งแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ให้         

ผู้สอบทานท าการสอบทานทุกครั้งก่อนที่จะเสนอหัวหน้าส านักงานเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมีการศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อให้ทราบว่าในเรื่องนั้น ๆ มีการ

ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบอะไร เพื่อให้สามารถทราบได้ว่า จะใช้เกณฑ์อะไรในการตรวจสอบ และเพื่อให้สามารถ
ก าหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละประเด็นได้อย่างถูกต้อง 
 
 ๔. การจัดท ากระดาษท าการ (Working Paper) เป็นการจัดท าเอกสารเพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบ และ
การรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง  ๆ ทั้งที่เป็น hard copy และ soft copy เพื่อใช้
สนับสนุนให้มั่นใจได้ว่าข้อสรุปที่ได้จากการตรวจสอบมีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทั้งในส่วนที่พบ และไม่พบ
ประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรงุ แก้ไข ซึ่งการจัดท าต้องให้มคีวามสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น   
 

 
 



๖๗ 
 

 

 

 
รูปที่ ๔.๑๘ แสดงตัวอย่างกระดาษท าการ (Working Paper) 



๖๘ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท ากระดาษท าการ (Working Paper)
ปัญหา  
กระดาษท าการไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ หรือจัดท ากระดาษท าการแล้วไม่สามารถ

น าไปปฏิบัติงานได้จริง หรือไม่ทราบว่าจะต้องจัดท ากระดาษท าการในแต่ละประเด็นที่จะท าการตรวจสอบว่าจะจัดท า
ในรูปแบบใด เป็นต้น  

  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ให้จัดส่งกระดาษท าการ (Working Paper) ให้ผู้สอบทานท าการสอบทานทุกครั้งก่อนที่จะเสนอหัวหน้า

ส านักงานเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ควรมีการศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องที่จะท าการ

ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อให้สามารถจัดท ากระดาษท าการได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
 
 ๕. การด าเนินการตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส านักงานตรวจสอบ
ภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ตาม
แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Audit Program) ที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า ซึ่งกระบวนการการด าเนินการ
ตรวจสอบจะประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) การประชุมเปิดการตรวจสอบ เป็นข้ันตอนที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบที่
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานตรวจสอบได้ เช่น การแนะน าตัวของทีมผู้ตรวจสอบภายใน การอธิบายถึง
วัตถุประสงค์และข้ันตอนการด าเนินงานในการตรวจสอบ ช่องทางหรือวิธีการสื่อสาร ระยะเวลาในการตรวจสอบ   
ของงาน อีกทั้งเป็นข้ันตอนที่สามารถช้ีแจงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน และประโยชน์ที่ผู้รับการตรวจสอบ
จะได้รับจากการตรวจสอบ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑๙ ภาพการประชุมเปิดการตรวจสอบ 



๖๙ 
 

  (๒) การด าเนินการตรวจสอบภาคสนามจะเริม่จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหน่วย       รับ
ตรวจและหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์ และประเมินผล แล้วท า
การสรุปผลข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบต่าง ๆ ที่ได้ โดยบันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษท าการที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อการปรับปรุง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง หรือมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน หรือลดความเสี่ยงให้น้อยลง ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการตรวจสอบจะต้องเปน็ข้อมูลทีช่่วย
สนับสนุนและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจสอบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้อง
น่าเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด โดยมีการตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบ ๖ ประเภท ดังนี้ 
   (๒.๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F) เช่น การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ การบริหารเงินรายได้ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินยืม การปฏิบัติตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินหรือตัวเลขทั้งจากงบการเงิน และจากการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการที่ตรวจสอบ มีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เช่ือถือได้และทันเวลา เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
                      (๒.๒) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing : P) เป็นการตรวจสอบ   ผล
การด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่
ก าหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของ 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วย 
    (๒.๒.๑) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่า
การใช้ทรัพยากรส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 
    (๒.๒.๒) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธี
ปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
    (๒.๒.๓) ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง 
ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยัง
ได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย                         
   (๒.๓) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing : M) เช่นการตรวจสอบการ
บริหารงานเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร การรับนักศึกษาใหม่ (ตัวป้อน) การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร การรับนักศึกษาใหม่ (ตัวป้อน) การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเช่ือถือ  
ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
    (๒.๔) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing : C) เช่น การ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมี
ความถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดทั้งจากภายในส่วน
ราชการ และภายนอกส่วนราชการ        



๗๐ 
 

             (๒.๕) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology Auditing : IT) เช่น 
การตรวจสอบมาตรการการควบคุมระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานได้
จัดให้มีการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่เพียงพอ และเหมาะสมที่จะช่วยป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                      (๒.๖) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)  เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน    
  
  

 
  

 
 

รูปที่ ๔.๒๐ ภาพการลงตรวจสอบภาคสนาม 



๗๑ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบ  
ปัญหา  

 ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจติดภารกิจอื่นจึงไม่พร้อมในการรับการตรวจสอบ 
 ๒. หน่วยรับตรวจจัดหาเอกสารหรือหลักฐานตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ร้องขอในบางประเด็นล่าช้า 
 ๓. การเรียกดูเอกสารหรือหลักฐานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละประเด็น 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ๑. ให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมอบหมายให้บุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ให้ข้อมูลแทน 
๒. ก่อนลงปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม ผู้ตรวจสอบภายในต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยรับตรวจ

เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และเตรียมความพร้อมของข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ผลการ
ตรวจสอบที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น 
 ๓. ให้ท าการร้องขอเอกสารหรือหลักฐานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบนั้น ๆ ให้ได้มากที่สุด 
  

ข้อเสนอแนะ  
๑. ควรแจ้งกับหน่วยรับตรวจว่าในคราวถัดไปถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดภารกิจอื่นไม่พร้อมรับการ

ตรวจสอบให้ท าบันทึกขอเลื่อนวันให้เข้าท าการตรวจสอบมายังส านักงานตรวจสอบภายในก่อนวันที่จะเข้าท าการ
ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ไดก้ าหนดไว้  

๒. ก่อนถึงวันที่จะเข้าท าการตรวจสอบภาคสนามควรมีการประสานงานไปยังหน่วยรับตรวจอีกครัง้ เพื่อก าชับ
ให้หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม 

๓. ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละประเด็นให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถ
ทราบได้ว่าต้องร้องขอเอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบในประเด็นนั้น ๆ  

 
          ๖. การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดท้ายก่อนการประชุมปิดการตรวจสอบ 
หลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบเรือ่งใดเรื่องหนึ่งเสร็จสิ้น หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นจะต้องรายงาน
ผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้ระหว่าง
การตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าแก่การตรวจสอบ 
โดยท าการสรุปเป็นร่างรายงานก่อนที่จะออกรายงานฉบับจริง เพื่อรายงานให้หน่วยรับตรวจรับทราบในเบื้องต้นในวัน
ประชุมปิดการตรวจสอบ ซึ่งองค์ประกอบของข้อตรวจพบจะต้องประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี ้
  (๑) สภาพที่เกิดข้ึนจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในประมวลผลข้อเท็จจริงจากการ
สังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด 
   (๒) เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดยอาจก าหนดจาก
กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี  
   (๓) ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิดจากปัญหานั้น 
โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่ชัดเจนมีสาระส าคัญ ๆ  เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   (๔) สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุที่เกิดปัญหาน้ันเกิดจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดี 
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด  
  (๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอข้ึน โดย
อาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ



๗๒ 
 

นั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรท าในลักษณะสร้างสรรค์ และค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์
ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัติ  
 

 



๗๓ 
 

 

 



๗๔ 
 

 

 



๗๕ 
 

 

 



๗๖ 
 

 

 
รูปที่ ๔.๒๑ แสดงตัวอย่างร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการสรุปผลการตรวจสอบ 
ปัญหา  

 ๑. องค์ประกอบของการสรุปผลการตรวจสอบหรือการสรุปข้อตรวจพบไม่ครบ ๕ องค์ประกอบ 
 ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบหรือรายงานสรุปข้อตรวจพบไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. ให้ท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะท าการสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุป   
ข้อตรวจพบ 
 ๒. ให้ส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้สอบทานท าการสอบทานทุกครั้งก่อนที่จะออกรายงานฉบับจริง 
 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ก่อนท าการสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบควรศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของข้อตรวจพบให้

เข้าใจเพื่อให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบหรือสรุปข้อตรวจพบได้อย่างครบถ้วน  
๒. ควรให้ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าช่วยแนะน า 



๗๗ 
 

 ๗. การประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นการประชุมเพื่อสอบทานความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบให้
ถูกต้องตรงกันระหว่างทีมผู้ตรวจสอบภายในกับหัวหน้างานของหน่วยรับตรวจพร้อมคณะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือหาข้อยุติในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน หรือให้หน่วยรับตรวจช้ีแจงประเด็นที่ผู้ตรวจสอบยังมีข้อสงสยั 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรปุ
จากที่ประชุม ซึ่งการประชุมปิดการตรวจสอบส านักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ได้มีวิธีปิดการตรวจสอบอยู่ ๒ 
วิธี ได้แก่ การประชุมปิดการตรวจสอบ และการส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจตอบรับร่างรายงาน 

 
 

รูปที่ ๔.๒๒ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความสง่ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 



๗๘ 
 

 



๗๙ 
 

 

 
 
 

รูปที่ ๔.๒๓ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ 



๘๐ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการประชุมปิดการตรวจสอบ  
ปัญหา  
๑. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจติดภารกิจอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
๒. ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน หรือหน่วยรับตรวจยังไม่สามารถหาหลักฐานมา

ช้ีแจงประเด็นที่ผู้ตรวจสอบยังมีข้อสงสัย 
๓. ได้รับแบบตอบรับร่างรายงานจากหน่วยรับตรวจล่าช้า 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ใช้วิธีปิดการตรวจสอบโดยวิธีอื่นที่จะสามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง 

เช่น การส่งร่างรายงานให้กับหน่วยรับตรวจเพื่อให้หน่วยรับตรวจได้มีโอกาสหาหลักฐานมาช้ีแจงในประเด็นที่ยังหา  
ข้อยุติไม่ได้ 

๒. ส่งแบบตอบรับร่างรายงานพร้อมกับส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วย   
รับตรวจได้แสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรายงานโดยการตอบรับในแบบตอบรับร่างรายงาน 
 ๓. ก าหนดระยะเวลาในการส่งคืนแบบตอบรับร่างรายงาน พร้อมก าหนดเงื่อนไขว่าถ้าหากหน่วยรับตรวจไม่
จัดส่งคืนแบบตอบรับร่างรายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าหน่วยรับตรวจเห็นชอบกับร่างรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าว  
 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ก่อนจะท าการประชุมปิดการตรวจสอบให้แจ้งหน่วยรับตรวจได้รับทราบถึงวันที่จะท าการประชุมปิดการ

ตรวจสอบ พร้อมทั้งขอรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม กรณีที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจติดภารกิจ
อื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ขอความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจมอบหมายให้ผู้ที่มีอ านาจสั่งการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแทน 

๓. การปิดการตรวจสอบโดยวิธีส่งแบบตอบรับร่างรายงานพร้อมกับส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้กับ
หน่วยรับตรวจ ควรมีการติดตามผลการตอบแบบตอบรับร่างรายงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท ารายงานและการติดตามผล (Follow Up)  
 ๑. การจัดท ารายงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรน า
ข้อเท็จจริงหรอืข้อตรวจพบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบแลว้ได้ท าการสรปุผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นโดยผ่านการประชุมปิดการตรวจสอบหรือการส่งร่างรายงานเพื่อให้หน่วยรับตรวจตอบรับร่างรายงาน
เรียบร้อยแล้วมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผูบ้รหิารทราบถึงวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมลูทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่
ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอ
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้า   
ส่วนราชการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการภายใน ๒ เดือน หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นตามแผน  
 การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
เพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดี
ต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน รายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง 
ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดีจะมี
องค์ประกอบ ดังนี้  



๘๑ 
 

  (๑) ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค ตัวเลข
ทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเช่ือถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูลเหล่านั้นแล้ว การ
อ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้ค าอธิบายแล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง การรายงาน 
สิ่งใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผู้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรงตามข้อเท็จจริง 

(๒) ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของผู้ตรวจสอบ 
หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมี การตีความหรืออธิบาย
เพิ่มเติม 

(๓) กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ ค าพูดที่ฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่
ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป 

(๔) ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการแก้ไข
สถานการณ์ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะผู้บริหารต้องน า
สิ่งที่เสนอในรายงานไปด าเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพื่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 

(๕) สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความจริงใจ
ของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรช้ีให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ  ที่ต้องการให้
ปรับปรุง ท าให้ผู้อ่านคล้อยตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปรับปรงุ 
การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดยปราศจากการเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วย
เหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า 

(๖) จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยการใช้
รูปแบบถ้อยค าและศิลปะของภาษา ท าให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สกึต้องการแก้ไขปัญหาหรือข้อแนะน าที่        ผู้
ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยช้ีให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กรไม่ต าหนิโดยไม่มีข้อแนะน าใน
เชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากไม่แก้ไข 

 
รูปแบบของรายงานผลการปฏิบตัิงานข้ึนอยู่กับผลของการตรวจสอบ และความต้องการของ      ฝ่าย

บริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้  
 ๑. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเปน็

ทางการใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดท า
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร 

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

โดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ
เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น 

 ๒.๒  การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงาน
และมีการน าเสนอด้วยวาจาประกอบ นอกจากนีก้ารรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า หรือ
ผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือ
ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ผู้รับตรวจไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ 
   
  



๘๒ 
 

 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท ารายงานอย่างน้อยต้องให้มีความครอบคลุม
ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังนี้ หน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ดังรูปที่ ๔.๒๔ ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ 
  

 

 
 



๘๓ 
 

 

 



๘๔ 
 

 

 



๘๕ 
 

 

 



๘๖ 
 

 
 

 
 
 

 
รูปที่ ๔.๒๔ แสดงตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ 



๘๗ 
 

 
 

รูปที่ ๔.๒๕ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
 



๘๘ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
ปัญหา  
๑. รายงานผลการตรวจสอบหรือรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบของคุณลักษณะที่ดีของรายงาน   

ไม่ครบถ้วน เช่น รายงานมีความไม่ชัดเจน ไม่สามารถสื่อข้อความหรือความต้องการของผู้ตรวจสอบภายใน หรือสิ่งที่
ต้องการเสนอให้ผูอ้่านรายงานเข้าใจได้ง่าย หรือรายงานมีความเยิ่นเย่อไม่กะทัดรัด ใช้ข้อความหรือค าฟุ่มเฟือย หรือสิง่
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงาน เป็นต้น 

๒. จากข้ันตอนการสรุปผลการตรวจสอบที่พบปัญหาว่ามีการสรุปผลการตรวจสอบไม่ครบ ๕ องค์ประกอบ 
ท าให้ต้องมีการปรับแก้ร่างรายงานหลายครั้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับ ได้รับแบบตอบรับร่าง
รายงานจากหน่วยรับตรวจล่าช้าจึงท าให้การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารภายใน ๒ เดือน หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นตามแผน  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หลังการประชุมปิดการตรวจสอบ หรือการส่งร่างรายงานใหห้น่วยรับตรวจตอบรบัรา่งรายงานแล้ว           ให้

ผู้ตรวจสอบภายในปรับแก้ข้อตรวจพบตามข้อช้ีแจงที่มมีติเหน็ชอบร่วมกันในการประชุมปดิการตรวจสอบ หรือตามข้อ
ช้ีแจงจากการตอบรับร่างรายงานผลการตรวจสอบ แล้วให้ออกรายงานฉบับจริง และส่งให้ผู้สอบทานท าการ    สอบ
ทานรายงานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเสนอให้หัวหน้าส านักงานลงนาม 

 
ข้อเสนอแนะ  
๑. จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบหรือรายงานผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะให้กับ

ผู้ตรวจสอบภายในทุกพื้นที่ 
๒. ควรให้ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าช่วยแนะน า 

 
 ๒. การติดตามผล (Follow Up) การติดตามผลเป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้ันตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ
ว่าผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่และข้อบกพร่องที่
พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บรหิารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแลว้ หน่วยรับ
ตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่  เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบ
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้
ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความ
เสียหายข้ึนในอนาคต โดยท าการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน ๖๐ วันท าการ หลังจากที่หน่วย 
รับตรวจได้รับหนังสือสัง่การจากอธิการบดี แล้วรายงานผลการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้อธิการบดี
รับทราบรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
 แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล 
พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๒. ควรก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อนไว้ในแผนการ



๘๙ 
 

ตรวจสอบในปีปัจจุบัน การก าหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหน้าหน่วยงานที่ รับการ
ตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการติดตามผล 
    ๓. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ  เพื่อให้มีมุมมองใหม่ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
หรือไม่ 
    ๔. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่องจาก
หน่วยงานเป็นระยะ ๆ  หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้ค าแนะน าเพื่อใหส้ามารถด าเนินการต่อไป
ได ้
    ๕. ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจในการแนะน าวิธีการ
แก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และก าหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาดและข้อบกพร่องที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต 
    ๖. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการด าเนินงานของฝ่ายบริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

 

รูปที่ ๔.๒๖ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



๙๐ 
 

 

 

รูปที่ ๔.๒๗ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรบัตรวจ 



๙๑ 
 

 

รูปที่ ๔.๒๘ แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 



๙๒ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของขั้นตอนการติดตามผล (Follow Up)  
ปัญหา  
การติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะขาดความต่อเนื่อง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้ทราบว่าภาระงานใดควรท าเมื่อไหร่ อย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ  
ควรก าหนดระยะเวลาให้มีการรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ-สกุล :   นางสุทิตย์  เพาะค า 
Name (English) :   Mrs. Sutit  Poakam 
ที่อยู่ :   บ้านเลขที่ ๗/๒ ซอย ๑๐ (ถนนศรีลานนา) ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

           e-mail address :  Sutit@rmutl.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา :   

อนุปริญญา:  การบัญชี โรงเรียนศรีธนาพณิชยการและเทคโนโลยี เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ปริญญาตรี:  สาขาวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๙ 
         

ประสบการณ์ท างาน : ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ ปฏิบัติการ ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน บรรจุใน
ต าแหน่งพนักงานตามพันธกิจ 

    ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ –  ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๒ รวมเวลารับราชการ ๓ ปี ๕ เดือน     
                  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ รวมเวลารับราชการ ๑ ปี ๕  
         เดือน 

 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ ปฏิบัติการ ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน บรรจุใน
ต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ถึง ปัจจุบัน     
รวมอายุราชการ ๘ ปี ๒ เดือน 
 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ าดื่ม
ต้นแบบเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ ๙๕๕/๒๕๖๐) 

 
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในงานตรวจสอบให้กับนักศึกษา มทร. ล้านนา เชียงรายเมื่อ
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

     
ผู้ช่วยวิทยากรเรื่องการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับ 
มทร.ล้านนา เชียงราย  
 

         ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน จ านวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 
              ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
              ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
              ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
              ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
              ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 



๙๔ 
 

ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานตรวจสอบ
ภายในระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (ลาออกจากต าแหน่ง
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ) 

   
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง นักตรวจสอบภายในระดับ ปฏิบัติการ สังกัด ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


