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คํานํา 

 
การตรวจสอบภายใน ถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคู่มือเล่มน้ี ได้จัดทําขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรวจสอบให้มี
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน โดยอิงจากมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และรวบรวมจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เน้ือหาในคู่มือ
ประกอบด้วยแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการตรวจสอบ ต้ังแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

สํานักตรวจสอบ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ให้มีความเข้าใจ และสามารถนําหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
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 บทท่ี  ๑ 
หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 
 

การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝ่ายบริหาร  ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินงาน  และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งน้ี ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้งานตรวจสอบ
ภายในประสบความสําเร็จ  คือผู้บริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความสําเร็จแก่องค์กร ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว 
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ
และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจาก
หลักการสากล และตามที่กําหนดโดยหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องของทางราชการ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้เทคนิค   
แนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร 

 

๑. ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และช่วยให้
หน่วยงานของรัฐ บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ (ที่มา:กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง, ๒๕๖๑) 
 

๒. ความสาํคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
๒.๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส (Transparency) 

ในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
๒.๒. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี และรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) ทําให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นพ้ืนฐานของหลัก
ความโปร่งใสและความสามารถตรวจสอบได้ (Auditability) 

๒.๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of 
Performance)ขององค์กร เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่สําคัญที่จะช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม   
ลดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อน เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในเชิงนโยบาย 

๒.๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

๒.๕. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร 
ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 
 

๓. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
๓.๑. วัตถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทํา

หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน จะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มี
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ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

๓.๒. ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
๓.๒.๑. การสอบทานความเช่ือถือได้ และความสมบูรณ์ของสารสนเทศด้านการบัญชี การเงิน และการ

ดําเนินงาน 
๓.๒.๒. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และวิธีปฏิบัติงานที่

องค์กรกําหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น 
๓.๒.๓. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ

ทรัพย์สินเหล่าน้ันได้ 
๓.๒.๔. การประเมินการใช้ทรัพยากร ว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๕. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
๓.๒.๖. การสอบทานและประเมินผลตามความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในขององค์กร 
๔. ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

ลักษณะการดําเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ทําให้จําเป็นต้องใช้วิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่า งานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ใน
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความ
ถูกต้องเช่ือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบ 
คําสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการ และการบริหารงานของ
ผู้บริหารในองค์กร จากน้ัน จึงรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ จัดทํารายงานเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบในแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรม 
จะมีส่วนในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายใน ดังน้ี 
๔.๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
๔.๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) 
๔.๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
๔.๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Audit) 
๔.๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) 
๔.๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

๕. คําจํากัดความ (Definition) 
๕.๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับความ

ถูกต้อง เช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดย
ครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของ
ระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้ หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของ
ทรัพย์สินต่างๆ ได้ 

๕.๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) คือการตรวจสอบที่มุ่ งเน้นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของ
กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วย 
๕.๒.๑. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดําเนินการใดๆ ก็ตาม 
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เพ่ือให้ผลงานสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยการใช้ทรัพยากรน้ัน 
เช่น แรงงาน งบประมาณ วัตถุดิบ ระยะเวลา ฯลฯ ให้น้อยที่สุด และเกิดความสูญเสียน้อย
ที่สุด หรือกล่าวโดยท่ัวไปว่า ย่ิงมีการใช้ทรัพยากรน้อยเท่าไร โดยย่ิงได้ผลตามที่ต้องการก็จะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงเป็นความสามารถในการลดต้นทุน หรือการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย
ของผลผลิต ที่ได้จากการดําเนินงานตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในแผน หรือในทางกลับกัน หมายถึง 
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยของต้นทุนที่นํามาใช้ในการดําเนินงาน สูงกว่าที่
กําหนดไว้ในแผน 

๕.๒.๒. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสําเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ได้
กําหนดไว้ การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการได้สําเร็จ 

๕.๒.๓. ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ 
โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย 

๕.๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เก่ียวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมท้ังเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ
กํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และ
ความโปร่งใส 

๕.๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Audit) คือ การตรวจสอบท่ีมุ่งเน้น
เก่ียวกับ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรว่าเป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องที่กําหนดทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กร การตรวจสอบประเภทน้ี อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได้ 

๕.๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology Audit) คือ การตรวจสอบเพ่ือ
ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้ ความถูกต้อง
สมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน ความทันเวลา และความสะดวกในการเข้าถึง รวมทั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนํา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจําเป็นต้องมีความรู้ในระบบงาน
สารสนเทศน้ี เพ่ือให้สามารถดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบประเภทนี้
อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็น
งานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชํานาญไม่เพียงพอและต้องใช้เวลานาน
พอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุด
ของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลและความปลอดภัย
ของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

๕.๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย
บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ 
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มาตรการป้องกัน 
๖. ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  

งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่
ควรมีอํานาจสั่งการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระใน กิจกรรมที่
ตนตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ 
ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ 
๖.๑. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่าย

บริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิง ที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพและคุณค่าของบริการ ที่ผู้ตรวจ
สอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพ่ือที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาส่ัง
การให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ การกําหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อ
ผู้บริหารสูงสุดจะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทําให้สามารถเข้าถึงเอกสาร 
หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 

๖.๒. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่
ต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการ
เสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังน้ัน จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือ
หน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

๗. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสํานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพล

เรือน (สํานักงาน ก.พ.) ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ ในสาขาวิชาอ่ืน
ซึ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จําเป็น และเหมาะสม ดังน้ี 
๗.๑. มีความเช่ียวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การบัญชี 

เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจากภายใน 
ภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.๒. มีความรู้ ความชํานาญในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบต่างๆ 
ที่จําเป็นในการตรวจสอบภายใน 

๗.๓. มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงาน การจัดทํา
และการบริหารงบประมาณ 

๗.๔. มีความสามารถในการสื่อสาร การทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆ การวิเคราะห์ ประเมินผล และการ
เขียนรายงาน 

๗.๕. มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และเพ่ือนร่วมงาน 
๗.๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง กล้าแสดงความเห็น

ในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ และประเมินจากผลการตรวจสอบ 
๗.๗. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
๗.๘. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม 
๗.๙. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมอง

ปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร 
๘. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานสากลท่ีกําหนดโดยสถาบันวิชาชีพ 
เรียกว่า  สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) ทําหน้าที่กํากับดูแลการ
ตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาชิกจาก
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ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งน้ี กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้าน
การตรวจสอบภายใน ได้กําหนดโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ มาตรฐานด้าน
คุณสมบ ัต ิ และ มาตรฐานด ้านการปฏิบ ัต ิงาน ดังน้ี 
๘.๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) ประกอบด้วย 

๘.๑.๑. การกําหนดถึงวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ทางการ ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน 

๘.๑.๒. การกําหนดถึงความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมี
ความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจริยธรรม 
 

๘.๑.๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพ 

๘.๑.๔. การสร้างหลักประกันคุณภาพ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘.๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) ประกอบด้วย 
๘.๒.๑. การบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรบริหารงานตรวจสอบ

ภายใน ให้เกิดสัมฤทธ์ิผลมีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับองค์กร 

๘.๒.๒. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคุมและการกํากับดูแล 

๘.๒.๓. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้านการให้หลักประกันและการให้คําปรึกษา โดยควร
คํานึงถึง ๑) วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายในอันจะทําให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผล ๒) ความเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ และความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ๓) ความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และ ๔) โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น 

๑๐๐๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและ 
 ความเท่ียงธรรม 

๑๒๐๐ ความเช่ียวชาญ และ
ความระมัดระวัง รอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑๓๐๐ การประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน 

๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับ 
ภารกิจงานตรวจสอบ 
ภายใน ตามที ่ปรากฏ 
ในกฎบ ัตรการ
ตรวจสอบภายใน 
 

๑๑๑๐ ความเป็นอิสระภายใน
หน่วยงาน  

๑๑๒๐ ความเท่ียงธรรมของ 
ผ ู้ตรวจสอบภายใน 

๑๑๓๐ ข้อจ ําก ัดของความเป็น
อิสระ หรือความเที่ยง
ธรรม 

๑๒๑๐ ความเช่ียวชาญ 
๑๒๒๐  ความระมดัระวังรอบคอบ  

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพี 
๑๒๓๐ การพ ัฒนาวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ือง 
 

๑๓๑๐ การประเม ินการ
ประกัน และ ปร ับปร ุง
คุณภาพงาน 

๑๓๒๐ การรายงานผลการ
ประเม ินการประกัน
และ ปร ับปร ุงคุณภาพ
งาน 
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๘.๒.๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินและบันทึกข้อมูล
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพซึ่ง
จะเป็นการช่วยพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วย 

๘.๒.๕. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล
โดยรายงานดังกล่าวประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ด้วยความ
ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลที่เก่ียวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ 

๘.๒.๖. การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลว่าได้มีการ
นําข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 

๘.๒.๗. การยอมรับสภาพความเส่ียง : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข หารือกับผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๙. จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก

บุคคลท่ัวไป รวมท้ังให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควร ยึดถือและดํารง
ไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
๙.๑. ความมีจุดยืนทีม่ั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ 
๙.๒. การรักษาความลับ ในเร่ืองของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อมลูที่ได้รับทราบ 
๙.๓. ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ในอันที่จะทําให้มี

ผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน 
๙.๔. ความสามารถในหน้าที่ในเรื่องของความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ทํา ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
 

๒๐๐๐ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

๒๐๐๐  
การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

๒๑๐๐  
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

๒๒๐๐  
การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๒๓๐๐  
การปฏิบัติงาน 

๒๔๐๐  
การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒๕๐๐  
การติดตามผล 

๒๖๐๐  
การ
ยอมรับ
สภาพ
ความเสี่ยง
ของ 
ฝ่าย
บริหาร 

๒๐๑๐  การวางแผนการ
ตรวจสอบ 

๒๐๒๐  การเสนอและอน ุมัต ิ
แผนการตรวจสอบ 

๒๐๓๐  การบร ิหารทรัพยากร 
๒๐๔๐  นโยบายและวิธีการ

ปฏ ิบัต ิงาน  
๒๐๕๐  การประสานงานและ  

การใช้ผลการ
ปฏ ิบัต ิงานของผู้อ ื่น 

๒๐๖๐  การรายงานต่อ
ห ัวหน้าส ่วนราชการ
และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) 

๒๐๗๐  ผ ู้ใช้บร ิการตรวจสอบ 
จากภายนอกและ 
ความร ับผ ิดชอบของ 
ส ่วนราชการ 

๒๑๑๐  การก ําก ับด ูแล 
๒๑๒๐  การบริหารความเส่ียง 
๒๑๓๐  การควบคุม 
 

๒๒๐๑ ข้อพิจารณาในการ
วางแผน 

๒๒๑๐ การก ําหนด
วัตถุประสงค์ 

๒๒๒๐ การก ําหนดขอบเขต
การปฏ ิบัต ิงาน 

๒๒๓๐  การจ ัดสรรทรัพยากร 
๒๒๔๐  แนวทางการ

ปฏิบัต ิงาน 
 

๒๓๑๐  
การระบ ุข้อมูล 
๒๓๒๐  
การวิเคราะห์และ
ประมวลผล 
๒๓๓๐ 
การจัดเก็บข้อมูล 
๒๓๔๐ 
การกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 
 

๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒๔๒๐ คุณภาพของรายงาน 
๒๔๓๐ การระบุข้อความการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ มาตรฐาน และ
จริยธรรมการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน 

๒๔๔๐ การเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒๔๕๐ การให้ความเห็นใน
ภาพรวม 
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๑๐. โครงสร้างสํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
สํานักตรวจสอบ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ ที่กําหนดให้มีคณะกรรมการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้ึนคณะหน่ึงมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการบริหารเงินและการดําเนินงานของ
สํานักงานเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผน มีประสิทธิภาพ และ
มาตรา ๓๗ ให้มีสํานักตรวจสอบขึ้นในสํานักงานทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และให้ขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ที่มา :  ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองการแบ่งส่วนงาน การจัดระบบงาน  
      และการมอบอํานาจภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

๑๑. บทบาทหน้าที่ของสํานักตรวจสอบ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สํานักตรวจสอบ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นเลขานุการ

ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและสอบทานงบการเงิน ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการตรวจสอบได้กําหนดให้ครอบคลุมตามการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) งบบริหารจัดการสํานักงาน และ 
๒) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการจัดโครงสร้างและแบ่งส่วนงานภายในสํานัก
ตรวจสอบ ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังภาพ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เลขาธิการ สปสช. หน่วยงานขึ้นตรงเลขาธิการ 
๑. สํานักตรวจสอบ 
๒. สํานักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ รองเลขาธิการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ 

กลุ่มภารกิจ 
ยุทธศาสตร์และการประเมินผล 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารกองทนุ 

กลุ่มภารกิจ 
สนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 

กลุ่มภารกิจ 
ระบบสนับสนนุ 

กลุ่มภารกิจ 
งานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม 

๑. สํานักพัฒนานโยบาย 
    และยุทธศาสตร ์

๔. สํานักหลักประกัน
สุขภาพระหว่างประเทศ 

๒. สํานักบริหารแผน
และงบประมาณ 

๓. สํานักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ ์

๑. สํานักบริหารงาน 
ทะเบียน 

๔. สํานักการเงินและ
บัญชีกองทุน 

๒. สํานักบริหารการ
จัดสรรและชดเชย

๓. สํานักตรวจสอบการ
ชดเชยและคุณภาพ

๑. สํานักสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพชุมชน 

๔. สํานักสนับสนุนระบบ
บริการยาและเวชภัณฑ์ 

๒. สํานักสนับสนุนระบบ
บริการปฐมภูม ิ

๓. สํานักสนับสนุนคุณภาพ
และมาตรฐานหน่วยบริการ 

๕. สํานักสนับสนุนระบบ
บริการทุติยภูมิและ
ตติยภูม ิ

๑. สํานักบริหาร
ท่ัวไป 

๔. สํานักบริหาร
สารสนเทศการประกัน 

๒. สํานักการเงินและ
บัญชีบริหาร 

๓. สํานักกฎหมาย 

๕. สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร 

๑. สํานักบริการประชาชน
และคุ้มครองสิทธิ 

๔. สํานักสนับสนุนและ
ประสานงานเขต 

๒. สํานักส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วม 

๓. สํานักประชาสัมพันธ์
และสื่อสารสังคม 

๕. สํานักงานเขต ๑-๑๓ 
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๑๑.๑. กลุ่มงานตรวจสอบที่ ๑ ตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ และการดําเนินงานของงบบริหารจัดการ ทั้ง
ส่วนกลางและสาขาเขต ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร 

๑๑.๒. กลุ่มงานตรวจสอบที่ ๒   ตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบการดําเนินงานของงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนและแผนงาน/โครงการ ใน
เรื่องการประหยัด การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

๑๑.๓. กลุ่มงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
และประสานงานและขอการสนับสนุนจากผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน้าที่ และกรอบหรือแนวทางปฏิบัติงานได้ 

๑๑.๔. กลุ่มงานกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ได้รับการหารือ ประเด็นการ
ตีความทางกฎหมายจากหน่วยงานภายในและผู้บริหาร สปสช./สํานักตรวจสอบ และเข้าร่วมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของงบบริหารจัดการ/งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
และตรวจสอบดําเนินงานของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการตรวจสอบพิเศษ
ตามท่ีด้รับมอบหมาย 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
๑) การสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน/กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสอบทาน

การประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในขององค์กร และ
หน่วยงานย่อย เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒) การประเมินความเสี่ยง ติดตามและรายงานการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร และแผนความเสี่ยง ระดับสํานัก เพ่ือลดผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก 

๓) การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และประเมินประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ 
 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ

และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง และ

นโยบายที่กําหนด 
 เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 เพ่ือเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 
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 เพ่ือให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด และป้องปรามมิให้
เกิดความเสียหายเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของสํานักงาน 

๔) การตรวจสอบการดําเนินงาน (ประเมินผล กํากับ ติดตาม) 
 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานด้านการเงิน และงบประมาณของแผนงาน/โครงการ ว่าเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประสิทธิผล โดยได้รับผลคุ้มค่าของเงินที่ได้ใช้จ่ายไปและผลการ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 เพ่ือตรวจสอบว่าการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ เป็นไปอย่างเหมาะสม ปฏิบัติถูกต้องตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 เพ่ือตรวจสอบว่าผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ มีผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างไร ทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

 เพ่ือติดตามและเร่งรัดการดําเนินงาน ตลอดจนให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  หรือแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว หรือที่
กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงาน/โครงการท่ีจะจัดทําในอนาคต เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จและเป็นไปตามแผนการที่กําหนดไว้ 

 รายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้ทราบถึงปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๕) การสุ่มตรวจสอบหน่วยบริการ เพ่ือกํากับติดตามเงินที่รับสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามวัตุประสงค์ของแหล่งเงิน และรับทราบปัญหา อุปสรรค โดยอาจเลือกกําหนดให้
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๖๒ ของสํานักตรวจสอบที่กําหนดไว้ 



  

สํานักตรวจสอบ สปสช. 

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                                                                        หน้า  ๑๑ 

บทท่ี  ๒ 
กระบวนการปฏบิัติงานการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) จําเป็นต้องดําเนินการอย่างเป็น

ขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจ และได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งน้ี 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด ถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นต้องยึดถือ และปฏิบัติตาม เพ่ือให้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายในเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยมาตรฐานฯ ดังกล่าว ได้กําหนดข้อปฏิบัติ
หลักของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไว้เป็น ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานได้กล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น ๓ กระบวนการ
ที่สําคัญ ได้แก่  

 กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ  
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 กระบวนการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ  

ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
การวางแผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น 

โดยทําไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการ
สอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพ่ือให้งานตรวจสอบดําเนินไปอย่างราบร่ืน และทันตาม
กําหนดเวลา หน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรเร่ิมสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับหน่วยรับตรวจอย่างละเอียด 
และทําความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในของ
กิจกรรมน้ัน ๆ ว่า ได้กําหนดไว้อย่างรัดกุมและเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม 
และหรือหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรม และหรือหน่วยรับตรวจใดมีความเสี่ยง ที่จะได้นําไปเป็นข้อมูล
ในการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจําปี 
โดยกิจกรรมและหรือหน่วยรับตรวจใดมีระดับความเสี่ยงสูง ควรได้รับการตรวจสอบก่อน และลดหลั่นลงมา
ตามลําดับ ตามระดับความเส่ียงที่ประเมินได้ และเมื่อวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจําปีเสร็จแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อแผนการตรวจสอบประจําปีได้รับการอนุมัติแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมอบหมาย
งานตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรนํากิจกรรม และหรือหน่วยรับตรวจที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบ มาวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดแนวทางในการตรวจสอบในรายละเอียดว่าจะ

การวางแผนการตรวจสอบ 
๑) การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 
๒) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
๓) การประเมินความเส่ียง 
๔) การวางแผนงานตรวจสอบ 
๕) การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ 
การติดตามผล 

กระดาษทําการ 
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ตรวจสอบต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างไรบ้าง โดยเน้นตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประเด็นปัญหาสําคัญที่
อาจทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายท่ีกําหนด รวมทั้งควรเสนอแผนการปฏิบัติงาน
ต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป 
ขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบ  

การวางแผนการตรวจสอบ เป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือตรวจสอบเรื่องใด การวางแผนที่ดีจะช่วยให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังที่กําหนด ซึ่งควร
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

๑.๑. การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เรียนรู้ และทําความเข้าใจ
เก่ียวกับงานของหน่วยงานที่ต้องทําการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งทําความคุ้นเคยกับหน่วยงาน
และระบบงานที่เลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงใน
ช้ันต้น ก่อนจะดําเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม และเป็นระบบ ทั้งน้ี ผู้ตรวจสอบภายใน ควร
สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นทุกครั้งก่อนดําเนินการตรวจสอบในแต่ละปี หรือในข้ันตอนถัดไป หากพิจารณา
ว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน 
นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และทําความเข้าใจเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ 
แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ผู้ตรวจสอบภายใน
อาจใช้วิธีประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานที่เคยมีการ
ตรวจสอบมาแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษทําการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในคร้ังก่อนประกอบด้วย 

๑.๒. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในท่ีแต่ละหน่วยรับตรวจได้จัดให้มีขึ้น  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และสามารถประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้เก่ียวกับการควบคุมภายใน 
ตามแนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม  (Control 
Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการ
ควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้น้ัน ได้นําไปปฏิบัติตามท่ีกําหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์กร การประเมินผลการควบคุมภายใน แบ่งได้หลายประเภท เช่น การประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม การประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ประเมินผลตาม
กิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใดงานหน่ึง การประเมินผลตามกิจกรรมโดยรวมของ
องค์กร เป็นต้น โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายในจะเลือกประเมินผลในประเภทใดประเภท
หน่ึง โดยกําหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจําเป็นของการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน ไม่ว่าจะดําเนินการในประเภทใดก็ตาม 

๑.๓. การประเมินความเสี่ยง เน่ืองจากภารกิจการปฏิบัติงานขององค์กรโดยทั่วไป มักจะแบ่งตาม
หน่วยงานและกิจกรรม ดังน้ัน การวางแผนการตรวจสอบภายใน สามารถครอบคลุมหน่วยงานหรือ
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับทรัพยากรของงาน
ตรวจสอบภายในที่มีอยู่ ได้แก่ อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึง
จําเป็นต้องนําแนวทางการประเมินความเสี่ยง มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้สามารถ
พิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้น และเป็นผลให้การทํางานไม่บรรลุ
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วัตถุประสงค์ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความสําคัญในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันที 
หรือตรวจสอบภายในปีแรก ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถเลือกประเมินความเส่ียงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงาน หรือในระดับกิจกรรมทุก
กิจกรรม ภายในองค์กรก็ได้ ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประเมินความเสี่ยง
ในระดับใด จะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
๑.๓.๑. การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์ หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเส่ียงขึ้น

ภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเบ้ืองต้น 
๑.๓.๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายในองค์กร 

ว่าเป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ทําการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงน้ันมี
ผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร และมีโอกาส หรือความถ่ีที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 

๑.๓.๓. การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรม
ตามท่ีเลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้นํามาจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุด
ไปหาน้อยสุด เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปีต่อไป 

๑.๔. การวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรวางแผนการตรวจสอบตามผล
การประเมินเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ และควรนําข้อมูลนโยบายของฝ่ายบริหาร และหรือ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังผลการตรวจสอบคร้ังก่อน มาพิจารณาวางแผนการตรวจสอบด้วย 
ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๕. การวางแผนการปฏิบัติงาน 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทําแผนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะต้องมอบหมาย

ให้ผู้ตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
วางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะน้ัน แผนการปฏิบัติงาน จึงหมายถึง แผนปฏิบัติงานที่ผู้
ตรวจสอบภายในซึ่งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตรวจสอบ ได้จัดทําขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่
หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะทําให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งน้ี ผู้ตรวจสอบภายใน ควรจัดทําแผนปฏิบัติ
งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบประจําปี ในการวางแผนการปฏิบัติงานยังต้องอาศัยข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น การ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานใน
แต่ละเรื่อง ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดย สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา 
และให้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี การวางแผนการ
ปฏิบัติงานมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

๑.๕.๑. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
๑.๕.๒. การกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
๑.๕.๓. การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
๑.๕.๔. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
การประเมินความเส่ียงเพ่ือ
การวางแผนการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
การวางแผนการตรวจสอบ 
ระยะยาว 

ขั้นตอนที่ ๓ 
การวางแผนการตรวจสอบ 
ประจําปี 

๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๒) ระบุปัจจัยเส่ียง 
๓) วิเคราะห์ความเส่ียง 
๔) จัดลําดับความเส่ียง 

๑) กําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๒) จัดลําดับความสําคัญของหน่วยรับตรวจ 
๓) กําหนดระยะเวลาตรวจสอบ 
๔) คํานวณจํานวนคนวันที่จะใช้ในการตรวจ 
๕) กําหนดจํานวนผู้ตรวจสอบภายในและ

งบประมาณท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ 

๑) กําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๒) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
๓) กําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
๔) กําหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
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๒. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐานเพื่อวิเคราะห์

และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร 
รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยเริ่มจากเมื่อแผนการปฏิบัติงานได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบกิจกรรม และหรือ
หน่วยรับตรวจตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน จากการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรม และหรือหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบ และนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และ
ประเมินผล รวมทั้งสรุปผลข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ โดยให้บันทึกข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจสอบทั้งหมดไว้ในกระดาษทําการที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ๓ ขั้นตอน ได้แก่  

 ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑. ก่อนเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบ หลังจากทําแผนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
จัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และ
ทําความตกลงกับหน่วยรับตรวจในเร่ืองความพร้อม ขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ การดําเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอน 
ดังน้ี 

๒.๑.๑. การแจ้งผู้รับตรวจ 
๒.๑.๒. การคัดเลือกทีมตรวจสอบ 
๒.๑.๓. การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ 
๒.๑.๔. หัวหน้าทีม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
๒.๑.๕. การเตรียมการเบ้ืองต้น 

๒.๒. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิด
การตรวจสอบ ระหว่างทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจ หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ดําเนินการประชุม 

การวางแผนการตรวจสอบ 

๑) ก่อนเร่ิมการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๒) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓) การปฏิบัติเมื่อเสร็จส้ินงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ 
การติดตามผล 

๑) การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 
๒) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
๓) การประเมินความเส่ียง 
๔) การวางแผนงานตรวจสอบ 
๕) การวางแผนการปฏิบัติงาน 

กระดาษทําการ 
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อธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจรับทราบ ระหว่างการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีขั้นตอนที่ควรดําเนินการดังน้ี 

๒.๒.๑. การมอบหมายงานตรวจสอบ : หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่ละคนมีความถนัด มีความรู้ความชํานาญ รวมท้ังควรเลือกงานท่ีสามารถพัฒนา
ความชํานาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็น
อิสระด้วย 

๒.๒.๒. วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ : ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการ
 ตรวจสอบ ให้เหมาะสม ในแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 
๑) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลายลักษณ์

อักษร และไม่เป็นทางการโดยทางวาจา 
๒) การเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ว่ามี

ประสิทธิภาพเพียงใด 
๓) การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการเอกสารและสินทรัพย์ ทั้งน้ี รวมถึงการ

สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
๔) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
๕) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลข 

๒.๒.๓. การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน : หัวหน้าทีมตรวจสอบ มีหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมทีมอย่างละเอียด สม่ําเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้ พร้อมทั้งเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดไว้ 

๒.๒.๔. การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําแผนการปฏิบัติงานที่ได้
จัดทําไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนปฏิบัติงานไว้ในกระดาษทําการ ซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบต้อง
ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 

๒.๒.๕. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ : หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผล และความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกคร้ัง 

๒.๒.๖. การประชุมปิดตรวจงานตรวจสอบ : การประชุมปิดตรวจงานตรวจสอบ จะกระทําเป็นขั้นตอน
สุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดทําสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดทําร่างรายงานผล
การปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ที่มีอํานาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ หรือผลสรุปจากที่ประชุมเรื่องต่างๆ ที่นําเข้ามา
เป็นวาระการประชุม ดังน้ี 
 สรุปการตรวจสอบ และ ทําความเข้าใจและช้ีแจงประเด็นที่ยังสงสัย 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 
 แจ้งกําหนดการ การออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ขอบคุณผู้เก่ียวข้องในการให้ความร่วมมือ 

 

๒.๓. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจ
แล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานให้แน่ใจว่า ทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ 
และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้ นอกจากน้ี หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทาน
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กระดาษทําการ เอกสารหลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบ และข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทาน
ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดย
ประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงาน
ตรวจสอบ ประกอบด้วย 
 
 

๒.๓.๑. การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานการตรวจสอบ (Audit evidence) หมายถึง เอกสารข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  ในการรวบรวม
ขึ้น ระหว่างทําการตรวจสอบ รวมถึงหลักฐานที่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน
ความเห็นเก่ียวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบ ในการพิสูจน์ว่า สิ่งที่ตรวจพบน้ันมีความถูกต้อง
น่าเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบด้วย
คุณสมบัติ ดังน้ี 
๑) ความถูกต้องหรือเช่ือถือได้  ควรเป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่แสดงเนื้อหาตามที่

ต้องการอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและมาจากแหล่งที่น่าเช่ือถือ เช่น ใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับจ้างเหมาถูกจัดทําขึ้นมาอย่างถูกต้องตรงตามเน้ืองานที่แล้วเสร็จ หรือเกิดขึ้นจริง
หรือที่ส่งมอบจริง บัญชีรายจ่ายตามแผนงานของสํานักการเงินและบัญชีบริหาร แสดง
จํานวนเงินสอดคล้องกับปริมาณงานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูล
หลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากบุคคล/ แหล่งภายนอก น่าเช่ือถือกว่า
ข้อมูลหลักฐานของหน่วยรับตรวจ ข้อมูลหลักฐานที่เป็นต้นฉบับ น่าเช่ือถือกว่าภาพถ่าย
สําเนา เป็นต้น 

๒) ความเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ  ควรเป็นข้อมูล หลักฐาน หรือ
ข้อเท็จจริงที่มีสาระสําคัญ และตรงตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนในการสรุปผลการตรวจสอบ  เช่น  ประเด็นการตรวจสอบคือ ความมี
ประสิทธิภาพของการให้บริการ ข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ควรรวบรวม อาทิ จํานวนผู้ใช้บริการ  
ต้นทุนในการให้บริการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่อาจตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับจํานวนข้อร้องเรียนและหรือการให้ความร่วมมือของ
ผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

๓) ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ ควรมีข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริง ใน
ปริมาณหรือจํานวนที่เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผล หรือใช้
อ้างอิงให้มั่นใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน  
เช่น การตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติที่กําหนดหรือไม่ ข้อมูล
รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถยืนยันถึง
ผลสําเร็จของงานได้ ซึ่งควรหาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่ายแสดงสภาพการดําเนินงาน
จริง รายงานผลการประเมินของหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ ข้อมูลการสัมภาษณ์ / สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงของผู้ตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 

๔) ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ควรเป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ช่วยในการ
ควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้การดําเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายท่ี
กําหนด ทั้งน้ี ข้อมูลควรมีความทันเวลาในการใช้ประโยชน์ และความมีสาระสําคัญในการ
สรุปความเห็นหรือตัดสินใจ เช่น ระบบการควบคุมภายในที่จัดทําโดยส่วนราชการ  
รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ประเมินโดยหน่วยงานเอง และหรือ    
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ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อการแสดงว่าการปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพียงใด  และควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร  เป็นต้น 

๒.๓.๒. การรวบรวมกระดาษทําการ กระดาษทําการ (Working Papers) คือเอกสารที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทําขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน ประกอบด้วย
ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการ
ประเมินและวิเคราะห์ ใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลสรุปการตรวจสอบ
จากกระดาษทําการ อาจทําได้หลายรูปแบบ คือ 
๑) การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ เป็นการสรุปสาระสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบเป็น

ส่วนๆ โดยระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผล
การตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจาก
ผู้รับตรวจ 

๒) การสรุปแบบสถิติ เป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลท่ีได้จากกการทดสอบ
รายการ การสรุปควรจัดทําเป็นขั้นๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วน
ยอดจะมีรายละเอียดประกอบน้อยลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ 

๓) การสรุปผลการประชุม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเก่ียวกับสิ่ งที่ ไม่ เห็นด้วย พร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะและระบุวันที่ เวลา ที่มีการประชุม 

๔) การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ และข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตามข้ันตอนของแนวการตรวจสอบ 

๕) การสรุปข้อบกพร่อง เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดส่วนหน่ึงของการรายงานการสรุปผลต้องตรง
กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่ได้ตรวจพบ 

๒.๓.๓. การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบเร่ืองใดเรื่องหน่ึงแล้วเสร็จ 
หรือเป็นเรื่องที่เห็นว่าจําเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบ
จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาข้อตรวจ
พบ หรือสิ่งตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และ
รายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ทั้งน้ี ในการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ผู้ตรวจสอบภายในควรนํา
ข้อมูลที่วิเคราะห์และประเมินผลได้มาสรุปว่า จากการตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบ
อะไรบ้างในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งควรสรุปเป็นประเด็นข้อตรวจพบใน ๕ เรื่อง ดังน้ี  
๑) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับสภาพ

การดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแผนงาน งาน/โครงการที่ตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เกณฑ์
การตรวจสอบตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒) ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) คือ ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ค้นพบในการ
ตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่า ถูกต้องและมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน 

๓) ผลกระทบ (Effects) คือ ความเสี่ยง/ ผลเสียหาย/ ปัญหาที่จะได้รับ เน่ืองจากสิ่งที่เป็นอยู่
แตกต่างไปจากส่ิงที่ควรจะเป็น ซึ่งควรระบุผลกระทบที่ชัดเจนว่า เกิดจากการดําเนินงาน
น้ันโดยตรงหรือโดยอ้อม ผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ อย่างไรก็ตาม 
การพิจารณาว่าผลกระทบน้ันมีสาระสําคัญที่ควรรายงานหรือไม่น้ัน อาจพิจารณาจาก
ความมากน้อยของผลกระทบ ความถ่ีของผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลกระทบน้ันมีขอบเขตของ
การเกิดกว้างไกลเพียงใด และมีระยะเวลาในการเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
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๔) สาเหตุ (Causes) คือ เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น กับสิ่งที่เป็นอยู่  
ซึ่งควรพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงใดบ้าง และมีความสําคัญ
หรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้นําไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น  
ซึ่งสาเหตุที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่ มักเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือมี
ระบบการควบคุมภายในแต่ไม่ปฏิบัติตามระบบที่กําหนด 

๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  คือ ข้อคิดเห็น/ ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อันจะทําให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ  
ข้อเสนอแนะควรสอดคล้อง และเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ อย่างไรก็
ตาม ผู้ตรวจสอบภายในอาจขอความเห็น/ ข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ ผู้เช่ียวชาญและ
หรือผู้เก่ียวข้องก็ได้ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน้ันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
และสามารถนําไปปฏิบัติได้  ทั้งน้ี ข้อเสนอแนะที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 
 ระบุให้ชัดเจนว่า อะไรที่จําเป็นต้องดําเนินการแก้ไข ใครคือผู้รับผิดชอบดําเนินการ

แก้ไข และระยะเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
 เป็นแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งควรสามารถแก้ไข

ปัญหาและลดความเสี่ยงได้ 
 สามารถปฏิบัติได้และทันต่อเหตุการณ์ 
 ควรคํานึงถึงต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เป็นไปได้และ

สอดคล้องกับปัญหา/ความเสี่ยง 
 ควรเขียนในลักษณะสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยรับตรวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๓. กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

การวางแผนการตรวจสอบ 

๑) ก่อนเร่ิมการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๒) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓) การปฏิบัติเมื่อเสร็จส้ินงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ 
การติดตามผล 

๑) การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 
๒) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
๓) การประเมินความเส่ียง 
๔) การวางแผนงานตรวจสอบ 
๕) การวางแผนการปฏิบัติงาน 

กระดาษทําการ 

๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒) การติดตามผล 
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๓.๑. การจัดทํารายงาน การจัดทํารายงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารทราบถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตวิธีการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุป
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้บริหารควร
ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาสั่งการ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป ทั้งน้ี การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงที่ผู้ตรวจสอบ
จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะรายงานน้ันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดี ต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน 
เรื่องที่มีสาระสําคัญ ข้อตรวจพบต้องเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนําต้อง
เป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้ โดยสรุปลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ ดี มี
องค์ประกอบดังน้ี 

๓.๑.๑. ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค ตัวเลข
ทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเช่ือถือ 

๓.๑.๒. ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการส่ือข้อความหรือความต้องการของผู้ตรวจสอบ
หรือสิ่งที่ต้องการนําเสนอ ให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 

๓.๑.๓. กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ คําพูดที่ฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่
ไม่ใช่สาระสําคัญ หรือสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป 

๓.๑.๔. ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระทําภายในเวลาท่ีเหมาะสม และทันต่อการ
แก้ไขสถานการณ์ 

๓.๑.๕. สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความจริงใจ
ของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรช้ีให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่อง
ต่างๆ ที่ต้องการให้ปรับปรุง 

๓.๑.๖. จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ต้ังแต่ต้นจนจบ โดยการ
ใช้รูปแบบถ้อยคําและศิลปะของภาษา ทําให้ผู้อ่านยอมรับ และเกิดความรู้สึกต้องการปรับปรุง
แก้ไขปัญหา 

๓.๒. รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับผลของการ
ตรวจสอบและความต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังน้ี 

๓.๒.๑. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็น
ทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อการตรวจสอบงานใดงานหน่ึงแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอต่อผู้บริหาร 

๓.๒.๒. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น 
๑) การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานท่ีต้องกระทําโดยเร่งด่วน 

เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
ทราบในทันทีที่ตรวจพบ เพราะหากปล่อยไห้ล่าช้า อาจมีความเสียหายเกิดมากขึ้น 

๒) การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงาน และมีการ
นําเสนอด้วยวาจาประกอบ 
นอกจากน้ี การรายงานด้วยวาจา ยังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า หรือผลการ

ตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่
ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหา
หรืออุปสรรค เช่น ผู้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ
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รายงานแบบเป็นทางการ และรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทั่วไปประกอบด้วย
สาระสําคัญ ดังน้ี 

 บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของรายงานที่
จะนําเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเน้ือความของรายงานอย่างสั้นๆ กะทัดรัด และชัดเจน 

 บทนํา (Introduction) คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่า ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ตรวจสอบเร่ืองอะไร ในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ี
กําหนดไว้ 

 วัตถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่านรายงาน
ติดตามประเด็นได้สะดวกและคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้าง เมื่ออ่านรายงานจบ 

 ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทําการตรวจสอบว่ามี
มากน้อยเพียงใด มีข้อจํากัดอะไรบ้าง ที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่แสดง
ถึงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ทั้งในด้านดี และด้านที่ควรได้รับการแก้ไข 

 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
ต่อผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
ควรมีลักษณะสร้างสรรค์และสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

 ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็น มิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มี
หลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็น
เท่าน้ัน 

 เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เน่ืองจากการรายงานเป็นเพียงการ
สรุปผล ดังน้ัน รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลใดที่จําเป็นต้องอ้างถึงแต่เป็น
ข้อมูลยาวหรือมีรายละเอียดมาก ควรแสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้
ด้วย 

๓.๓. การติดตามผล (Follow up) 
การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ

ตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความสําคัญและจําเป็น  
เน่ืองจากจะทําให้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานน้ัน  หัวหน้าส่วนราชการได้มีการส่ัง
การตามข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ และหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงการดําเนินงานตามการสั่งการน้ัน
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งขั้นตอนการติดตามผลมีดังน้ี 

๓.๓.๑. วางแผนการติดตามผล ผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีหน้าที่ติดตามผลควรวางแผนหรือจัดให้มี
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขได้ถูก      
นําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล หรือผู้บริหารได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว        
ซึ่งควรกําหนดวิธีการติดตามผลให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะติดตาม โดยคํานึงถึงปัจจัย ดังน้ี 
๑) สาระสําคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
๒) ระยะเวลาในการติดตามผล ควรพิจารณาจากข้อเสนอแนะว่า จะต้องใช้เวลาในการ

ดําเนินงานเท่าไร หากไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้แน่นอน ควรกําหนดระยะเวลาการ
ติดตามผลเป็นช่วงเวลา เช่น ๓ เดือนหรือ ๖ เดือนต่อครั้ง เป็นต้น แต่หากเป็นข้อตรวจ
พบที่มีปัญหาสําคัญและจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดผล
เสียหายอย่างมาก ก็ควรกําหนดระยะเวลาติดตามให้เร็วขึ้นและบ่อยคร้ังขึ้น 

๓) บุคลากรที่ใช้ในการติดตามผล ควรพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบ แผนงาน งาน/โครงการน้ันๆ 
เป็นผู้ติดตามผล เน่ืองจากจะทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดีและทําให้การติดตามผล
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ดําเนินการได้รวดเร็ว แต่ถ้าไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ติดตามผลได้แล้ว 
อาจมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ติดตามผลก็ได้แต่ควรให้มีการศึกษาข้อเท็จจริง ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแผนงาน งาน/โครงการที่จะติดตามผลก่อน เพ่ือให้การ
ติดตามผลเป็นไปด้วยดี 

๔) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล ควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายในการติดตามผล มีความคุ้มค่ากับเรื่อง
ที่จะติดตามหรือไม่ ถ้าไม่คุ้มค่าแล้วควรจะติดตามผลด้วยวิธีอ่ืนใด ที่จะคุ้มค่ามากที่สุด 

๓.๓.๒. ดําเนินการติดตามผล  เมื่อวางแผนการติดตามผลเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการตามแผน โดยกรณีหัวหน้าส่วนราชการสั่งการตามรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ควรติดตามผลโดยสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตาม
การสั่งการหรือไม่ ถ้ากรณีหัวหน้าส่วนราชการสั่งการเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งมิได้สั่งการตามรายงานผล
การปฏิบัติงาน ควรติดตามผลโดยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาและยังคงมีความ
เสี่ยงในการดําเนินงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานเรื่องดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบด้วย แต่ถ้ากรณีหัวหน้าส่วนราชการมิได้สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  อาจ
แสดงว่าหัวหน้าส่วนราชการยอมรับความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตจากการ
ไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวได้ 

๓.๓.๓. รายงานผลการติดตาม  ขั้นตอนสุดท้าย ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการติดตามโดยนํา
ข้อมูลที่ได้จากข้อ ๓.๓.๒ มาจัดทํารายงานผลการติดตามโดยหากเป็นการติดตามผลตามปกติ 
ควรรายงานผลการติดตามไว้ตอนท้ายของรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไปของผู้ตรวจสอบ
ภายใน แต่หากเป็นเรื่องจําเป็นและเร่งด่วน ผู้ตรวจสอบภายในอาจจัดทํารายงานผลการ
ติดตามและเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร
ต่อไป 
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