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คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบภายใน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



๒ 

 

คํานํา 
 

  การตรวจสอบภายใน ถือเปนเครื่องมือหรือกลไกของฝายบริหารในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์

ของการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ซ่ึงคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเลมนี้ได

จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูตรวจสอบใหมีความเขาใจในการปฏิบัติงาน โดยอิงจากมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

และรวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ เนื้อหาในคูมือฯ ประกอบดวยแนวคิด กระบวนการ ข้ันตอนการ

ตรวจสอบ ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และ  

การติดตามผลการตรวจสอบ เพ่ือใชเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยท่ีผูตรวจสอบตองใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจปฏิบัติงาน เพ่ือใหได

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการแกไขหรือปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย เกิดความคุมคา      

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  งานตรวจสอบภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฯ เลมนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในใหมีความเขาใจ และสามารถนําหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกตใช

กับการปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

 

 

 

งานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

สารบัญ 

 

  หนา 

คํานํา  ๒ 

สารบัญ  ๓ 

บทท่ี ๑  หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ๔ 

 ๑. ความหมายของการตรวจสอบภายใน ๔ 

 ๒. ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน ๔ 

 ๓. วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ๕ 

 ๔. ประเภทของการตรวจสอบภายใน ๕ 

 ๕. คําจํากัดความ ๖ 

 ๖. ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน ๗ 

 ๗. คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน ๘ 

 ๘. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ๙ 

 ๙. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ๑๑ 

 ๑๐. โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ๑๑ 

 ๑๑. บทบาทหนาท่ีของงานตรวจสอบภายใน สช. ๑๒ 

 ๑๒. บทบาทหนาท่ีของหนวยรับตรวจ ๑๓ 

บทท่ี  ๒ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ๑๕ 

 ๑. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ ๑๖ 

 ๒. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๑๙ 

 ๓. กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ๒๔ 

บรรณานุกรม ๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

บทท่ี ๑ 

หลักการทั่วไปเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 

--------------- 

   การตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคกร ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให

งานตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน ไปใชใน

การบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสําเร็จแกองคกร ดังนั้น เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดดังกลาวผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน มีความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ท่ียอมรับท่ัวไป ท้ังจากหลักการสากล และตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของกับหนวยงานของรัฐ 

เพ่ือใหสามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดลอมขององคกร 

๑. ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม 

และเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐใหดีข้ึน และชวยให

หนวยงานของรัฐ บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ  

(ท่ีมา : มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ๒๕๖๑) 

๒. ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 

 ๒.๑ สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) และความโปรงใส 

(Transparency) ในการปฏิบัติงานปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยง    

ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ๒.๒ สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชี และรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ (Accountability  

and Responsibility) ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบและเปนพ้ืนฐานของหลัก

ความโปรงใส และความสามารถตรวจสอบได (Auditability) 

 ๒.๓ สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and  

Effectiveness of Performance) ขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมินและวิเคราะห

เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีจะชวยปรับปรุงงานใหสะดวก รัดกุม  

ลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอน เหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา ชวยลดเวลาและคาใชจาย ตลอดจนเปนสื่อกลาง

ระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจในเชิงนโยบาย 

 

 

 



๕ 

 

 ๒.๔ เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใช 

ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ

องคกร 

 ๒.๕ เปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต

ในองคกรลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 

๓.  วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 

   ๓.๑ วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจาก 

การแทรกแซงในการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรดวย 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุน

ผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน จะอยูในรูปของรายงานผลท่ีมี

ประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารรวมถึงการสนับสนุนใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

ภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม 

 ๓.๒ ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 

  ๓.๒.๑ การสอบทานความเชื่อถือได และความสมบูรณของสารสนเทศดานการบัญชี  

การเงินและการดําเนินงาน 

 ๓.๒.๒ การสอบทานใหเกิดความม่ันใจวา ระบบท่ีใชเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ 

วิธีปฏิบัติงานท่ีองคกรกําหนดไว และควรแสดงผลกระทบสําคัญท่ีเกิดข้ึน 

๓.๒.๓ การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจน 

ความมีอยูจริงของทรัพยสินเหลานั้นได 

๓.๒.๔ การประเมินการใชทรัพยากรเปนไปดวยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๕ การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของพนักงานระดับตางๆ วาไดผล 

ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

๓.๒.๖ การสอบทานและประเมินผลตามความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ 

การควบคุมภายในองคกร 

๔.  ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

  ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรท่ีมีความหลากหลายแตกตางกัน ทําใหจําเปนตอง 

ใชวิธีปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม  เพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ  

ในองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน 

ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลการใชทรัพยากร การปฏิบัติตาม

ระเบียบ คําสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัดในการจัดการ และการบริหารงาน 



๖ 

 

ของผูบริหารในองคกร จากนั้น จึงรวบรวมขอบกพรองตางๆ จัดทํารายงานเสนอฝายบริหารเพ่ือพิจารณา   

สั่งการแกไขปรับปรุงตอไป วัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบในแตละระบบงาน หรือแตละ

กิจกรรมจะมีสวนในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

๔.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 

๔.๒ การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) 

๔.๓ การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

๔.๔ การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขอกําหนด (Compliance Audit) 

๔.๕ การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) 

๔.๖ การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)  
 

๕.  คําจํากัดความ (Definition) 

๕.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็น 

เก่ียวกับความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน 

โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

ระบบงานตางๆ วามีเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ีบันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน ตลอดจนเอกสารตางๆ 

ถูกตอง  และสามารถสอบทานได  หรือเพียงพอท่ีจะปองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพยสินตางๆ ได 

๕.๒ การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) คือการตรวจสอบท่ีมุงเนน 

เก่ียวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ

เปาหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององคกร ประกอบดวย 

   ๕.๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนินการ 

ใดๆ ก็ตามเพ่ือใหผลงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการใชทรัพยากรนั้น เชน 

แรงงาน งบประมาณ วัตถุดิบ ระยะเวลา ฯลฯ ใหนอยท่ีสุด และเกิดความสูญเสียนอยท่ีสุด หรือกลาว

โดยท่ัวไปวา ยิ่งมีการใชทรัพยากรนอยเทาไร โดยยิ่งไดผลตามท่ีตองการก็จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงเปน

ความสามารถในการลดตนทุน หรือการใชทรัพยากรตอหนวยของผลผลิต ท่ีไดจากการดําเนินงานต่ํากวา     

ท่ีกําหนดไวในแผน หรือในทางกลับกัน  หมายถึง ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตตอหนวยของตนทุนท่ี

นํามาใชในการดําเนินงาน สูงกวาท่ีกําหนดไวในแผน 

  ๕.๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสําเร็จของงานท่ีบรรลุเปาหมาย 

ตามท่ีไดกําหนดไว การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการไดสําเร็จ 

  ๕.๒.๓ ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง  

ไมสุรุยสุราย ฟุมเฟอย ซ่ึงสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนดไว

โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 

 

 



๗ 

 

๕.๓ การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เปนการตรวจสอบการบริหารงาน   

ดานตางๆ ขององคกรวามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เก่ียวกับ

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานตางๆ วาเปนไปอยางเหมาะสม

และสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลท่ีดี 

(Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

๕.๔ การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขอกําหนด (Compliance Audit)  คือ การตรวจสอบ 

ท่ีมุงเนนเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรวาเปนไปตาม

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของท่ีกําหนด ท้ังจากภายนอกและ

ภายในองคกร การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะ หรือถือเปนสวนหนึ่งของการ

ตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

๕.๕ การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) คือ การตรวจสอบ 

เพ่ือประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานวามีความเหมาะสมกับการใชความถูกตองสมบูรณ 

ความเปนปจจุบัน ความทันเวลา และความสะดวกในการเขาถึง รวมท้ังระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ 

เปนการพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร

รวมท้ังระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบ

ประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงาน ท่ีนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน 

ไมวาจะเปนการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบ  การดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร         

ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบได

อยางมีประสิทธิภาพ   การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร

โดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ  เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู        

ความชํานาญไมเพียงพอและตองใชเวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานของ

องคกรได  วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพ่ือใหทราบถึงความนาเชื่อถือ

ของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 

 ๕.๖ การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)  หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับมอบหมาย 

จากฝายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุ    

อันควรสงสัยวาจะมีการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะ

ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการ

ปองกัน 

๖. ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน  ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 

งานตรวจสอบจึงไมควรมีอํานาจสั่งการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานท่ีตรวจสอบ   และตองมีความเปน

อิสระในกิจกรรมท่ีตนตรวจสอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางอิสระท้ังในการปฏิบัติงานและทัศนคติของ  

ผูตรวจสอบความเปนอิสระมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๒ สวน ไดแก 



๘ 

 

๖.๑ สถานภาพในองคกรของผูตรวจสอบภายใน  และการสนับสนุนท่ีผูตรวจสอบภายใน 

ไดรับจากฝายบริหาร นับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่ง  ท่ีสงผลกระทบตอระดับคุณภาพและคุณคาของบริการ 

ท่ีผูตรวจสอบภายในจะใหแกฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในควรข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด เพ่ือท่ีจะสามารถ

ปฏิบัติงานไดในขอบเขตท่ีกวาง และเพ่ือใหขอตรวจพบ ขอเสนอแนะตางๆ จะไดรับการพิจารณาสั่งการให

บังเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ    การกําหนดสายการบังคับบัญชาใหข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด    

จะทําใหผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทําใหสามารถเขาถึงเอกสารหลักฐาน และทรัพยากร

ตางๆ รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีตองไดรับการตรวจสอบ 

๖.๒ ผูตรวจสอบภายใน ไมควรเขาไปมีสวนไดเสีย หรือสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร 

ในกิจกรรมท่ีตองตรวจสอบหรือประเมินผล ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระท้ังในการปฏิบัติงานและ

เสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององคกรหรือ

หนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

๗. คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน  

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดแลว ผูตรวจสอบภายในท่ีดีจะตองเปนผูท่ีมี 

ความรูในวิชาชีพ และความรูในสาขาวิชาอ่ืนซ่ึงจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตองมี

คุณสมบัติสวนตัวท่ีจําเปนและเหมาะสม ดังนี้ 

 ๗.๑ มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เชน  

การบัญชี เศรษฐศาสตร กฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคกรท้ังจากภายใน

ภายนอกองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.๒ มีความรู ความชํานาญในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค 

การตรวจสอบตางๆ ท่ีจําเปนในการตรวจสอบภายใน 

๗.๓ มีความรอบรูเขาใจในหลักบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผนงาน  

การจัดทําและการบริหารงบประมาณ 

๗.๔ มีความสามารถในการสื่อสาร  การทําความเขาใจในเรื่องตางๆ การวิเคราะหประเมินผล 

และการเขียนรายงาน 

๗.๕ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตยสุจริตตอองคกร และเพ่ือนรวมงาน 

๗.๖ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดม่ันในหลักการท่ีถูกตอง  

กลาแสดงความเห็นในสิ่งท่ีไดวิเคราะห และประเมินจากผลการตรวจสอบ 

๗.๗ มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

๗.๘ มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตางๆ ไดอยาง 

ถูกตอง เท่ียงธรรม 

๗.๙ เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล ติดตามวิวัฒนาการท่ีทันสมัย มีความคิดริเริ่ม 

สรางสรรค และมองปญหาดวยสายตาเยี่ยงผูบริหาร 
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๘. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

  การตรวจสอบภายในมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานสากลท่ีกําหนดโดย 

สถาบันวิชาชีพเรียกวา สถาบันผูตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) ทําหนาท่ี

กํากับดูแลการตรวจสอบภายในระหวางประเทศ สํานักงานใหญตั้งอยูท่ีรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยมีสมาชิกจากประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย ท้ังนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ซ่ึงเปน

หนวยงานกลางดานการตรวจสอบภายใน ไดกําหนดโครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 

๒ สวนคือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ และ มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๘.๑ มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) ประกอบดวย 

   ๘.๑.๑ การกําหนดถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ 

ภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  เพ่ือใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทาง

ปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

๘.๑.๒ การกําหนดถึงความเปนอิสระ และความเท่ียงธรรม การปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระ และผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม ซ่ือสัตย 

สุจริต และมีจริยธรรม 

๘.๑.๓ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง 

รอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

  ๘.๑.๔ การสรางหลักประกันคุณภาพ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 



๑๐ 

 

 

 ๘.๒. มาตรฐานดานการปฏบัิติงาน (Performance Standards) ประกอบดวย 

   ๘.๒.๑ การบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ควรบริหารงานตรวจสอบภายในใหเกิดสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพเพ่ือใหงานตรวจสอบภายในสามารถ 

สรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกร 

๘.๒.๒ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณคา ปรับปรุง 

การปฏิบัติงานองคกรใหถึงเปาหมายท่ีวางไวและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดย 

การควบคุมและการกับกับดูแล 

๘.๒.๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในควรจัดทํา 

แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายท้ังในดานการใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา โดยควร

คํานึงถึง ๑) วัตถุประสงคของงานและวิธีดําเนินงานตรวจสอบภายในอันจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผล   

๒) ความเสี่ยงสําคัญท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จ และความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได  ๓) ความเพียงพอ 

และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบ

การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ และ ๔) โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริการความเสี่ยง

และระบบการควบคุมภายในใหดีข้ึน 

 



๑๑ 

 

๘.๒.๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะหประเมิน 

และบันทึกขอมูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค และหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา

การปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีคุณภาพซ่ึงจะเปนการชวยพัฒนา

เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในดวย 

๘.๒.๕ การรายงานผลการปฏบิัติงาน ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงาน 

อยางทันกาลโดยรายงานดังกลาวประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข  ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตองครบถวน  ชัดเจน     

เท่ียงธรรม รัดกุม สรางสรรค และรวดเร็ว รวมท้ังควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลท่ีเก่ียวของและ

เหมาะสมไดรับทราบ 

๘.๒.๖ การติดตามผล   หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบ 

การติดตามผลวาไดมีการนําขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ 

๘.๒.๗ การยอมรับสภาพความเสี่ยง : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ควรนํา 

เรื่องความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานซ่ึงยังไมไดรับการแกไข หารือกับผูบริหาร 

๙. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

เพ่ือเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ใหไดรับการยกยองและ 

ยอมรับจากบุคคลท่ัวไป รวมท้ังใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรยึดถือ

และดํารงไวซ่ึงหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ ความมีจุดยืนท่ีม่ันคง ในเรื่องของความซ่ือสัตย ความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ 

๙.๒ การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพตอสิทธิแหงขอมูลท่ีไดรับทราบ 

๙.๓ ความเท่ียงธรรม ในเรื่องของการไมมีสวนเก่ียวของหรือสรางความสัมพันธใดๆ ในอันท่ี 

จะทําใหมีผลกระทบตอความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน 

๙.๔ ความสามารถในหนาท่ีในเรื่องของความรู ทักษะและประสบการณในงานท่ีทํา 

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๑๐. โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการสุภาพแหงชาติ 

งานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานข้ึนตรงตอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๓๙ (๗) ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการ

บริหารแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย จึงไดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้ึนคณะหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน ตาม

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงาน

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๒ 

 

 

 

๑๑. บทบาทหนาท่ีของงานตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

งานตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการเปนเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สงเสริมใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  ตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และสอบทานรายงานการเงิน ตรวจสอบการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และมีประสิทธิผล โดย

การตรวจสอบไดกําหนดใหครอบคลุมตามการบริหารจัดการงบประมาณท่ีไดรับ 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

๑) การสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน เพ่ือสอบทานการประเมิน 

ความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในขององคกร และหนวยงานยอย 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒) การประเมินความเสี่ยง ติดตามและรายงานการดําเนินการตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยง สอบทานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร และแผนความเสี่ยง ระดับสํานัก เพ่ือลด

ผลกระทบท่ีอาจสรางความเสียหาย  (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)  หรือความลมเหลว หรือลดโอกาส 

ท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก 

 



๑๓ 

 

๓) การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

๓.๑ เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และประเมินประสิทธิภาพ ความเหมาะสม 

ของระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีความเหมาะสม เพียงพอ 

๓.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน 

การบัญชี การพัสดุและดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และนโยบายท่ีกําหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓.๔ เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจไดทราบปญหาการปฏิบัติงานและสามารถ 

ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

    ๓.๕ เพ่ือเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข 

๓.๖ เพ่ือใหหนวยรับตรวจปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 

ประหยัด และปองปรามมิใหเกิดความเสียหายเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสินตางๆ ของสํานักงาน 

๔)  การตรวจสอบการดําเนินงาน (ประเมินผล กํากับ ติดตาม) 

๔.๑ เพ่ือตรวจสอบดําเนินงานดานการเงิน และงบประมาณของแผนงาน/โครงการ  

วาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประสิทธิผล โดยไดรับผลคุมคาของเงินท่ีไดใชจายไป 

และผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

๔.๒ เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ มีผลลัพธหรือผลกระทบ 

ท่ีเกิดข้ึนอยางไร ท้ังในดานบวกและดานลบ 

๔.๓ เพ่ือติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอสังเกต ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

หรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จสิ้น

ไปแลว หรือท่ีกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน รวมท้ังแผนงาน/โครงการท่ีจัดทําในอนาคต เพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จและเปนไปตามแผนการท่ีกําหนดไว 

๔.๔ รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจไดทราบถึงปญหาและ 

ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจแกไขปญหา        

ท่ีเกิดข้ึน 

  ๕. การสุมตรวจสอบกลุมภาคีเครือขายเพ่ือกํากับติดตามเงินท่ีสนับสนุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแหลงเงินและรับทราบปญหาอุปสรรคโดยอาจ

เลือกกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๓ ของงานตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
 

๑๒. บทบาทหนาท่ีของหนวยรับตรวจ  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

 ๑. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 

 ๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของใหครบถวน

สมบูรณ พรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 



๑๔ 

 

 ๓. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได 

 ๔. จัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน 

 ๕. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 

 ๖. ปฏิบัติตามขอทักทวง และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตางๆ ท่ีเลขาธิการ 

สั่งใหปฏิบัติ 

 กรณีพนักงานของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ี

ดังกลาว ใหผูตรวจสอบภายในรายงานเลขาธิการพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

บทที่ ๒ 

กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 

------------------ 

กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) จําเปนตอง

ดําเนินการอยางเปนข้ันตอน เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางม่ันใจ และได

แสดงผลงานท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของ

หนวยงานของรัฐท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ถือเปนกรอบการปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบภายในจําเปนตองยึดถือ 

และปฏิบัติตาม เพ่ือใหผลงานของผูตรวจสอบภายในเปนท่ียอมรับและเชื่อถือของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดย

มาตรฐานฯ ดังกลาว ไดกําหนดขอปฏิบัติหลักของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปน ๒ สวน คือ มาตรฐาน

ดานคุณสมบัติ และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานดานการปฏิบัติงานไดกลาวถึงกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน แบงเปน ๓ กระบวนการท่ีสําคัญ ไดแก 

• กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ 

• กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

• กระบวนการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 
 

 

ข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวางแผนการตรวจสอบ 

๑) สํารวจขอมูลเบื้องตน 

๒) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

๓) การประเมินความเสี่ยง 

๔) การวางแผนงานตรวจสอบ 

๕) การวางแผนการปฏิบัติงาน 

     การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ 

การติดตามผล 

กระดาษทําการ 



๑๖ 

 

๑. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 

การวางแผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายในจัดทําข้ึนโดยทําไวลวงหนาเก่ียวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลา               

ในการตรวจสอบแตละเรื่อง  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมท้ังงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะ เพ่ือใหงาน

ตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่น และทันตามกําหนดเวลา หนวยงานตรวจสอบภายใน ควรเริ่มสํารวจขอมูล

เบื้องตนเก่ียวกับหนวยรับตรวจอยางละเอียดและทําความเขาใจในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานรับตรวจ 

พรอมท้ังประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้น ๆ วา ไดกําหนดไวอยางรัดกุมและเหมาะสมหรือไม 

เพียงใด และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจ เพ่ือใหทราบวากิจกรรม และหรือ

หนวยงานรับตรวจใดมีความเสี่ยง ท่ีจะไดนําไปเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวย 

แผนการตรวจสอบระยะยาว  และแผนการตรวจสอบประจําป โดยกิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจใดมีระดับ

ความเสี่ยงสูง  ควรไดรับการตรวจสอบกอนและลดหลั่นลงมาตามลําดับ ตามระดับความเสี่ยงท่ีประเมินได 

และเม่ือวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปเสร็จแลว  หัวหนางานตรวจสอบ

ภายในตองเสนอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

เม่ือแผนการตรวจสอบประจําปไดรับการอนุมัติแลว  หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ควรมอบหมายงานตรวจสอบใหแกผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงผูตรวจสอบภายในควรนํากิจกรรม และหรือ

หนวยงานรับตรวจท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบมาวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดแนวทางในการ

ตรวจสอบในรายละเอียดวาจะตรวจสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดอยางไรบาง  โดยเนนตรวจสอบข้ันตอน      

การปฏิบัติงานท่ีมีประเด็นปญหาสําคัญท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมาย   

ท่ีกําหนด      รวมท้ังควรเสนอแผนการปฏิบัติงานตอหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบกอนท่ีจะปฏิบัติงานตรวจสอบตอไป  

ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการตรวจสอบ เปนการคิดลวงหนากอนท่ีจะลงมือตรวจสอบเรื่องใด  

การวางแผนท่ีดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค ภายในระยะเวลา งบประมาณ และ

อัตรากําลังท่ีกําหนด ซ่ึงควรดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑.๑ การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในไดเรียนรู  และ 

ทําความเขาใจเก่ียวกับงานของหนวยงานท่ีตองทําการตรวจสอบภายในรายละเอียด รวมท้ังความคุนเคยกับ

หนวยงานและระบบงานท่ีเลือกมาตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงใน

ข้ันตน  กอนจะดําเนินการตรวจสอบไดอยางเหมาะสม และเปนระบบ ท้ังนี้ ผูตรวจสอบภายในควรสํารวจ

ขอมูลเบื้องตนทุกครั้งกอนดําเนินการตรวจสอบในแตละป  หรือในข้ันตอนถัดไป  หากพิจารณาวามี 

ความจําเปนในการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาขอมูลตางๆ จากแผนภูมิการจัดแบงสวนงานนโยบาย  เปาหมาย 



๑๗ 

 

วัตถุประสงค ระเบียบปฏิบัติขององคกร และทําความเขาใจเก่ียวกับแผนกลยุทธแผนการปฏิบัติงาน และคูมือ

การปฏิบัติงาน การไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวเพ่ิมข้ึน ผูตรวจสอบภายในอาจใชวิธีประชุมหารือกับผูบริหารของ

หนวยงานรับตรวจ สัมภาษณหัวหนาหนวยรับตรวจและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ สังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

หากเปนการสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานท่ีเคยมีการตรวจสอบมาแลว ผูตรวจสอบภายในควรศึกษา

ขอมูลจากกระดาษทําการ และรายงานผลการปฏิบัติในครั้งกอนประกอบดวย 

 ๑.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบ 

การควบคุมภายในท่ีแตละหนวยรับตรวจไดจัดใหมีข้ึน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว และสามารถประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูเก่ียวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 

COSO ซ่ึงประกอบดวย ๕ องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)      

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  สารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communication)  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and 

Evaluation) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเพียงพอ และ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหทราบวาระบบการควบคุมภายในท่ีไดจัดวางไวนั้น ไดนําไป

ปฏิบัติตามท่ีกําหนด และผลงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร การประเมินผลการควบคุมภายใน แบงได

หลายประเภท  เชน การประเมินผลตามวัตถุประสงคของการควบคุม การประเมินผลตามองคประกอบ    

การควบคุมภายใน  ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะดาน หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ ง               

การประเมินผลตามกิจกรรมโดยรวมขององคกร เปนตน โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายในจะเลือก

ประเมินผลในประเภทใดประเภทหนึ่ง  โดยกําหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจําเปนของ         

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ไมวาจะดําเนินการในประเภทใดก็ตาม 

๑.๓ การประเมินความเส่ียง  เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององคกรโดยท่ัวไป มักจะ 

แบงตามหนวยงานและกิจกรรม ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายใน สามารถครอบคลุมหนวยงานหรือ

กิจกรรมท่ีควรดําเนินการตรวจสอบในแตละปไดอยางครบถวน และเหมาะสมกับทรัพยากรของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในท่ีมีอยู ไดแก อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

จึงจําเปนตองนําแนวทางการประเมินความเสี่ยง มาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือชวยใหสามารถ

พิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความนาจะเปนท่ีอาจเกิดข้ึน และเปนผลใหการทํางานไมบรรลุวัตถุประสงค      

ซ่ึงหากพิจารณาแลวเห็นวา มีความสําคัญในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือตรวจสอบภายใน

ปแรก ข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมิน

ความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงาน หรือในระดับกิจกรรมทุกกิจกรรม ภายในองคกรก็ได ตามความ

เหมาะสมกับศักยภาพของตน ท้ังนี้ ไมวาจะประเมินความเสี่ยงในระดับใด จะประกอบดวย ๓ ข้ันตอนหลัก 

ไดแก 

 

 



๑๘ 

 

๑.๓.๑ การระบุปจจัยเสี่ยง เปนการคนหาถึงสถานการณ หรือสาเหตุท่ีจะกอใหเกิด 

ความเสี่ยงข้ึนภายในองคกร โดยผูตรวจสอบภายในอาจพิจารณาขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเบื้องตน 

๑.๓.๒ การวิเคราะหความเสี่ยง เม่ือผูตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยง 

ภายในองคกรวาเปนเรื่องใดในระดับหนวยงานหรือกิจกรรมแลว  ก็ใหทําการวิเคราะหวาปจจัยเสี่ยงนั้นมี

ผลกระทบอยางไรตอองคกร และมีโอกาส หรือความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด 

๑.๓.๓ การจัดลําดับความเสี่ยง เม่ือผูตรวจสอบภายในทราบแลววาในแตละหนวยงาน 

หรือกิจกรรมตามท่ีเลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเทาใดแลว ใหนํามาจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุด  

ไปหานอยสุด เพ่ือใชในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปตอไป 

๑.๔ การวางแผนการตรวจสอบ หัวหนางานตรวจสอบภายใน ควรวางแผนการตรวจสอบ 

ตามผลการประเมินเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ และควรนําขอมูลนโยบายของฝายบริหาร และหรือ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังผลการตรวจสอบครั้งกอน มาพิจารณาวางแผนการตรวจสอบดวย 

ซ่ึงการวางแผนการตรวจสอบ มีข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๕ การตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงาน ใหผูตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว 

โดยผูตรวจสอบภายในจะตองวางแผนการปฏิบัติงานกอนการตรวจสอบ ฉะนั้นแผนการปฏิบัติงานจึงหมายถึง 

แผนปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบภายในซ่ึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะ

ทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป ในการวางแผนการปฏิบัติงานยังตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจ

ขอมูลเบื้องตน การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหการวางแผน 

การปฏิบัติงานในแตละเรื่อง ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควร

จัดทําเปนลายลักษณอักษรและมีลักษณะยืดหยุน โดยสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาวการณได

ตลอดเวลาและใหผานการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ การวางแผน

การปฏิบัติงานมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 

การประเมินความเส่ียงเพื่อ

การวางแผนการตรวจสอบ 

๑) ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

๒) ระบุปจจัยเส่ียง 

๓) วิเคราะหความเส่ียง 

๔) จัดลําดับความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ ๒ 

การวางแผนการตรวจสอบ 

 ระยะยาว 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 

การวางแผนการตรวจสอบ 

 ประจําป 

 

๑) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

๒) จัดลําดับความสําคัญของหนวยรับตรวจ 

๓) กําหนดระยะเวลาตรวจสอบ 

๔) คํานวณจํานวนคน วัน ที่จะใชในการตรวจ 

๕) กําหนดจํานวนผูตรวจสอบภายในและ

งบประมาณที่จะใชในการตรวจสอบ 

๑) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

๒) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

๓) กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

๔) กําหนดงบประมาณที่ใชปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 

 



๑๙ 

 

 ๑.๕.๑. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

 ๑.๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๕.๓ การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 

 ๑.๕.๔ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

๒. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน 

เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ

ปฏิบัติขององคกรรวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังเสนอขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ และขอเสนอแนะ

ตอผูบริหาร  เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยเริ่มจากเม่ือแผน    

การปฏิบัติงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนางานตรวจสอบภายในแลว ผูตรวจสอบภายในจะตอง

ตรวจสอบกิจกรรม    และหรือหนวยรับตรวจตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน จากการรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม 

และหรือหนวยรับตรวจท่ีจะตรวจสอบ และนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหและประเมินผล รวมท้ังสรุปผล

ขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบตางๆ ท่ีไดจากการตรวจสอบ โดยใหบันทึกขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบท้ังหมดไว

ในกระดาษทําการท่ีไดจัดเตรียมไวลวงหนา กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบดวยสาระสําคัญ ๓ 

ข้ันตอน ไดแก 

• กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

• ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

• การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ

การติดตามผล 

 

๑.กอนเริม่การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒.ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๓.การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

 

 

 

กระดาษทําการ 

๑. การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

๒. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

๓. การประเมินความเส่ียง 

๔. การวางแผนงานตรวจสอบ 

๕. การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๑. กอนเร่ิมการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒. ระหวางการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

๓. การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ

การติดตามผล 

 



๒๐ 

 

๒.๑ กอนเริ่มปฏิบัติงานการตรวจสอบ หลังจากทําแผนปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบ 

ภายในตองจัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในรายละเอียดของงานตรวจสอบแตละงานหรือกิจกรรม 

และทําความตกลงกับหนวยรับตรวจในเรื่องความพรอม ขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและระยะเวลา

ท่ีใชในการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ การดําเนินการกอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

๒.๑.๑ การแจงผูรับตรวจ 

๒.๑.๒ การคัดเลือกทีมตรวจสอบ 

๒.๑.๓ การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอยางยอใหแกทีมตรวจสอบ 

๒.๑.๔ หวัหนาทีม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

๒.๑.๕ การเตรียมการเบื้องตน 

๒.๒ ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบดวยการประชุม 

เปดการตรวจสอบ ระหวางทีมตรวจสอบกับผูรับตรวจ หัวหนาทีมตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการประชุม

อธิบายวัตถุประสงค รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบใหผูรับตรวจรับทราบระหวางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ผูรับผิดชอบมีข้ันตอนท่ีควรดําเนินการดังนี้ 

๒.๒.๑ การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามท่ี 

ผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความถนัด มีความรูความชํานาญ รวมท้ังควรเลือกงานท่ีสามารถพัฒนา 

ความชํานาญและประสบการณแกผูตรวจสอบภายในแตละคน และไมกระทบตอความเปนอิสระดวย 

๒.๒.๒ วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิค 

การตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

๑) การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซ่ึงอาจเปนทางการโดยเปน 

ลายลักษณอักษร และไมเปนทางการโดยทางวาจา 

๒) การเขาสังเกตการณการปฏิบัติงาน เพ่ือหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ  

วามีประสิทธิภาพเพียงใด 

๓) การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการเอกสารและสินทรัพย ท้ังนี้ 

รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

๔)  การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว 

๕)  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลท่ีเปน 

ตัวเลข 

๒.๒.๓ การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหนาทีมตรวจสอบ มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ของผูรวมทีมอยางละเอียด สมํ่าเสมอ เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการ

ตรวจสอบ  และขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไว พรอมท้ังเวลาท่ีใชในการตรวจปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ

ตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดไว 

 

 



๒๑ 

 

๒.๒.๔ การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช  ผูตรวจสอบภายในตองนํา 

แผนการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําไวลวงหนามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบสามารถแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสถานการณได โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุขอเสนอแนะ

ในการแกไขแผนปฏิบัติงานไวในกระดาษทําการ ซ่ึงหัวหนาทีมตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผลของ

ขอเสนอแนะ 

๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบอาจจําเปนตอง 

เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไป โดยพิจารณา 

ความสมเหตุสมผล และความคุมคาท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ท้ังนี้ ตองไดรับการอนุมัติจาก

หัวหนางานตรวจสอบภายในทุกครั้ง 

๒.๒.๖ การประชุมปดตรวจงานตรวจสอบ การประชุมปดตรวจงานตรวจสอบ จะกระทําเปน 

ข้ันตอนสุดทายเม่ือหัวหนาทีมตรวจสอบไดจัดทําสรุปผลสิ่งท่ีตรวจพบ หรือเม่ือจัดทํารางรายงานผล 

การปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูเขารวมประชุมตองประกอบดวย ผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีมีอํานาจสั่งการ

ใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะ หรือผลสรุปจากท่ีประชุมเรื่องตางๆ ท่ีนําเขามาเปนวาระการประชุม ดังนี้ 

 สรุปการตรวจสอบ และ ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นท่ียังสงสัย 

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอยุติในประเด็นท่ียังมีความเห็นไมตรงกัน 

 แจงกําหนดการ การออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ขอบคุณผูเก่ียวของในการใหความรวมมือ 

๒.๓ การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

หนวยรับตรวจแลว หวัหนาท่ีตรวจสอบควรสอบทานใหแนใจวา ทีมตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตางๆ  เสร็จ

สมบูรณและเปนไปตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ หัวหนาทีมตรวจสอบตองสอบทานกระดาษ

ทําการ  เอกสารหลักฐานท่ีรวบรวมไวจากการตรวจสอบ  และขอสรุปสิ่งท่ีตรวจพบ  สอบทานรางรายงาน 

ผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตละคน โดยประเมินจากความสําเร็จ

ของงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การปฏิบัติงานเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบดวย 

๒.๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานท่ีการตรวจสอบ (Audit evidence ) หมายถึง เอกสาร 

ขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ ท่ีผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ในการรวบรวมข้ึน 

ระหวางทําการตรวจสอบ รวมถึงหลักฐานท่ีขอเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนขอมูลในการสนับสนุนความเห็นเก่ียวกับ

ขอสรุปหรือขอตรวจพบ ในการพิสูจนวา สิ่งท่ีตรวจพบนั้นมีความถูกตองนาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด 

คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑) ความถูกตองหรือเชื่อถือได ควรเปนขอมูลหลักฐานหรือขอเท็จจริงท่ีแสดงเนื้อหา 

ตามท่ีตองการอยางถูกตองตามความเปนจริงและมาจากแหลงท่ีนาเชื่อถือ  เชน  ใบเสร็จรับเงินจาก 

ผูรับจางเหมาถูกจัดทําข้ึนมาอยางถูกตองตรงตามเนื้องานท่ีแลวเสร็จ หรือเกิดข้ึนจริงหรือท่ีสงมอบจริง บัญชี

รายจายตามแผนงานของงานการเงินและบัญชีบริหาร แสดงจํานวนเงินสอดคลองกับปริมาณงานท่ีแลวเสร็จ

ตามแผนงาน เปนตน อยางไรก็ดี ขอมูลหลักฐานท่ีนาเชื่อถือ เชน ขอมูลหลักฐานท่ีไดจากบุคคล/ แหลง



๒๒ 

 

ภายนอก นาเชื่อถือกวาขอมูลหลักฐานของหนวยงานรับตรวจ ขอมูลหลักฐานท่ีเปนตนฉบับ นาเชื่อถือกวา

ภาพถายสําเนา เปนตน 

๒) ความเก่ียวของหรือสัมพันธกับประเด็นการตรวจสอบ ควรเปนขอมูล หลักฐาน  

หรือขอเท็จจริงท่ีมีสาระสําคัญ และตรงตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะชวยสนับสนุนในการ

สรุปผลการตรวจสอบ เชน ประเด็นการตรวจสอบ คือ ความมีประสิทธิภาพของการใหบริการ ผลผลิตและ

ผลลัพธของการใหบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีอาจตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับจํานวนขอรองเรียน

และหรือการใหความรวมมือของผูใชบริการ เปนตน 

๓) ความเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบ ควรมีขอมูลหลักฐานหรือขอเท็จจริง 

ในปริมาณหรือจํานวนท่ีเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบไดอยางสมเหตุสมผล หรือใชอางอิงใหม่ันใจวา

ถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทุกคนสามารถสรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน เชน การตรวจสอบการดําเนินงานวา

เปนไปตามแผนการปฏิบัติท่ีกําหนดหรือไม  ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจเพียง 

อยางเดียวอาจไมสามารถยืนยันถึงผลสําเร็จของงานได ซ่ึงควรหาขอมูลหลักฐานเพ่ิมเติม เชน ภาพถายแสดง

การดําเนินงานจริง รายงานผลการประเมินของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร 

ขอมูลสัมภาษณ/ สังเกตการณการปฏิบัติงานจริงของผูตรวจสอบภายใน เปนตน 

๔) ความมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน ควรเปนขอมูลหลักฐานหรือขอเท็จจริงท่ีชวย 

ในการควบคุมและตัดสินใจของผูบริหาร เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ 

ขอมูลควรมีความทันเวลาในการใชประโยชน และความมีสาระสําคัญในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ เชน 

ระบบการควบคุมภายในท่ีจัดทําโดยหนวยงาน รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีประเมินโดย

หนวยงานเอง และหรือผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพเพียงใด และควรมีการปรับปรุงแกไขหรือไม อยางไร เปนตน 

๒.๓.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ กระดาษทําการ (Working Papers) คือ เอกสารท่ี 

ผูตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนในระหวางการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน ประกอบดวยขอมูล

ตางๆ ท่ีใชในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห  

ใชเปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการ อาจทําไดหลาย

รูปแบบ คือ 

๑) การสรุปแตละสวนงานท่ีตรวจสอบ เปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ 

เปนสวนๆ โดยระบุวัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งท่ีตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ 

ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน รวมท้ังสิ่งท่ีไดรับการแกไขแลวจากผูรับตรวจ 

๒) การสรุปแบบสถิติ เปนการสรุปโดยใชแบบสถิติในการรายงานผลท่ีไดจาก 

การทดสอบรายการ การสรุปควรจัดทําเปนข้ัน ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กลาวคือ ขอมูลสวนยอดจะมี

รายละเอียดประกอบดวยนอยลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ 

 

 



๒๓ 

 

๓) การสรุปผลการประชุม เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรับผิดชอบของ 

หนวยรับตรวจ ผูตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเก่ียวกับสิ่งท่ีไมเห็นดวย พรอมท้ังขอเสนอแนะและระบุ

วันท่ี เวลา ท่ีมีการประชุม 

๔) การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เปนการสรุปสิ่งท่ีตรวจพบ และขอคิดเห็น 

ของผูตรวจสอบภายใน ตามข้ันตอนของแนวการตรวจสอบ 

๕) การสรุปขอบกพรอง เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดสวนหนึ่งของการรายงานการสรุปผล 

ตองตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน หรือขอบกพรองตางๆ ท่ีไดตรวจพบ 

๒.๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนการจัดทํา 

รายงานผลการปฏิบัติงาน หลังจากท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเสร็จหรือเปน

เรื่องท่ีเห็นวาจําเปนตองรายงานผลระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบจะตองรวบรวมขอมูล

เท็จจริงและหลักฐานตางๆ ท่ีไดระหวางการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาขอตรวจพบ หรือสิ่งตรวจพบท้ังดานดีและ

ปญหาขอบกพรองท่ีคิดวามีคาควรแกการตรวจสอบ และรายงานใหผูเก่ียวของทราบ ท้ังนี้ ในการสรุป

ประเด็นขอตรวจพบ ผูตรวจสอบภายในควรนําขอมูลท่ีวิเคราะหและประเมินผลไดมาสรุปวา จากการ

ตรวจสอบไดขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบอะไรบางในแตละประเด็นการตรวจสอบ ซ่ึงควรสรุปเปนประเด็นขอ

ตรวจพบใน ๕ เรื่อง ดังนี้ 

๑) หลักเกณฑ/สิ่งท่ีควรจะเปน (Criteria) คือ สิ่งท่ีใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ 

กับสภาพการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของแผนงาน งาน/โครงการท่ีตรวจสอบ ซ่ึงสวนใหญ ไดแก  เกณฑ 

การตรวจสอบตามท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒) ขอเท็จจริง/สิ่งท่ีเปนอยู (Condition) คือ ขอเท็จจริงท่ีผูตรวจสอบภายใน 

ไดคนพบในการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบแนชัดแลววา ถูกตองและมีขอมูลหลักฐานสนับสนุน 

๓) ผลกระทบ (Effects) คือ ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปญหาท่ีจะไดรับ เนื่องจาก 

สิ่งท่ีเปนอยูแตตางไปจากสิ่งท่ีควรจะเปน ซ่ึงควรระบุผลกระทบท่ีชัดเจนวา เกิดจากการดําเนินงานนั้นโดยตรง

หรือโดยออม ผลกระทบอาจเกิดข้ึนไดท้ังดานบวกและดานลบ อยางไรก็ตามการพิจารณาวาผลกระทบนั้นมี

สาระสําคัญท่ีควรรายงานหรือไมนั้น  อาจพิจารณาจากความมากนอยของผลกระทบ ความถ่ีของผลกระทบ 

ท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบนั้นมีขอบเขตของการเกิดกวางไกลเพียงใด และมีระยะเวลาในการเกิดผลกระทบมากนอย

เพียงใด 

๔) สาเหตุ (Causes) คือ เหตุผลของความแตกตางระหวางสิ่งท่ีควรจะเปน กับสิ่งท่ี 

เปนอยูซ่ึงควรพิสูจนใหแนชัดวาเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุท่ีแทจริงใดบาง และมีความสําคัญหรือไม อยางไร 

เพ่ือจะไดนําไปสูขอเสนอแนะในการแกไขปญหาใหตรงกับสาเหตุท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสาเหตุท่ีเกิดปญหาสวนใหญ  

มักเกิดจากการไมมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี หรือมีระบบการควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตามระบบ 

ท่ีกําหนด 

 

 



๒๔ 

 

๕) ขอเสนอแนะ (Recommendation) คือ ขอคิดเห็น / ความเห็นเก่ียวกับ 

การปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะทําใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ขอเสนอแนะ

ควรสอดคลองและเปนเหตุเปนผลสนับสนุนซ่ึงกันและกันกับสาเหตุ อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในอาจขอ

ความเห็น/ขอเสนอแนะจากหนวยรับตรวจ  ผูเชี่ยวชาญและหรือผูเก่ียวของก็ได  เพ่ือใหขอเสนอแนะนั้นมี

คุณคาเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของและสามารถนําไปปฏิบัติได ท้ังนี้ ขอเสนอแนะท่ีดีควรมีลักษณะ

ดังนี้ 

• ระบุใหชัดเจนวา อะไรท่ีจําเปนตองดําเนินงานการแกไข ใครคือ 

ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข และระยะเวลาท่ีจะแกไขใหแลวเสร็จ 

• เปนแนวทางการแกไขปญหาสาเหตุของปญหา/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงควร

สามารถแกไขปญหาและลดความเสี่ยงได 

• สามารถปฏิบัติไดและทันตอเหตุการณ 

• ควรคํานึงถึงตนทุน/คาใชจายในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม เปนไปได

และสอดคลองกับปญหา/ความเสี่ยง 

• ควรเขียนในลักษณะสรางสรรค กอใหเกิดการปรับปรุงแกไข และเปน

ประโยชนตอหนวยรับตรวจ 

 

๓. กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษทําการ 

วางแผนการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ 

การติดตามผล 

๑. การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

๒. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

๓. การประเมินความเส่ียง 

๔. การวางแผนงานตรวจสอบ 

๕. การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๑. กอนเร่ิมการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒. ระหวางการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

๓. การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒. การติดตามผล 

 



๒๕ 

 

๓.๑ การจัดทํารายงาน เปนการรายงานผลการปฏิบัติงาน ใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค  

ขอบเขตวิธีการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ ขอมูลท้ังหมดทุกข้ันตอน สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญและการควบคุม รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ท่ีผูบริหารควรทราบ พรอมขอเสนอแนะในการ

แกไขปรับปรุง เพ่ือเสนอผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป ท้ังนี้ การเสนอรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน เปนเทคนิคอยางหนึ่งท่ีผูตรวจสอบจะตองเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงใหเห็น

ถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในท้ังหมด ลักษณะของรายงานท่ีดี ตองเปนรายงานท่ีมี

ประโยชนตอผูอานรายงานเรื่องท่ีมีสาระสําคัญ ขอตรวจพบตองเปนเรื่องท่ีตรงกับขอเท็จจริง ขอเสนอแนะ

หรือขอแนะนําตองเปนประโยชน และสามารถปฏิบัติได โดยสรุปลักษณะของการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ท่ีดี มีองคประกอบดังนี้ 

 ๓.๑.๑ ถูกตอง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตอง ขอความ 

ทุกประโยค ตัวเลขทุกตัว เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานท่ีนาเชื่อถือ 

 ๓.๑.๒ ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการ 

ของผูตรวจสอบหรือสิ่งท่ีตองการนําเสนอ ใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

 ๓.๑.๓ กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึงการตัดทอนความคิด ขอความ คําพูด 

ท่ีฟุมเฟอย หรือสิ่งท่ีไมใชสาระสําคัญ หรือสิ่งท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีจะรายงานออกไป 

 ๓.๑.๔ ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาท่ีเหมาะสม และ 

ทันตอการแกไขสถานการณ 

 ๓.๑.๕ สรางสรรค (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและ 

ความจริงใจของผูตรวจสอบ ผูรายงานควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนท่ีจะกลาวถึงขอบกพรอง

ตางๆ ท่ีตองการใหปรับปรุง 

 ๓.๑.๖ จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดตั้งแตตน 

จนจบ โดยการใชรูปแบบถอยคําและศิลปะของภาษา ทําใหอานยอมรับ และเกิดความรูสึกตองการปรับปรุง

แกไขปญหา 

๓.๒ รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้ึนอยูกับ 

ผลของการตรวจสอบและความตองการของฝายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานท่ีใชกันโดยท่ัวไป มีดังนี้ 

 ๓.๒.๑ การรายงานเปนลายลักษณอักษร (Written Report) เปนวิธีการรายงานท่ีมี 

ลักษณะเปนทางการใชรายงานผลการปฏิบัติงาน เม่ือการตรวจสอบงานใดงานหนึ่งแลวเสร็จ ผูตรวจสอบ

ภายในจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร 

เสนอตอผูบริหาร 

๓.๒.๒ การรายงานดวยวาจา (Oral Report) แยกเปน 

     ๑) การรายงานดวยวาจาท่ีไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานท่ีตอง 

กระทําโดยเรงดวนเพ่ือใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีท่ีควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบ

ในทันทีท่ีตรวจพบ เพราะหากปลอยใหลาชา อาจมีความเสียหายเกิดมากข้ึน 



๒๖ 

 

 ๒) การรายงานดวยวาจาท่ีเปนทางการ เปนการรายงานผลความคืบหนา 

หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร เพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับขอเท็จจริง 

ท่ีตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค 

เชน ผูรับตรวจไมใหความรวมมือ หรือไมใหเอกสารบางอยางเพ่ือการตรวจสอบรายงานแบบเปนทางการ และ

รายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร โดยท่ัวไปประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

 บทคัดยอ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนา 

ของรายงานท่ีจะนําเสนอผูบริหาร เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้นๆ กะทัดรัด และชัดเจน 

 บทนํา (Introduction) คือ สวนแรกของรายงานท่ีบอกใหทราบวาผูตรวจสอบ 

ภายในไดตรวจสอบเรื่องอะไร ในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 

 วัตถุประสงค (Purpose) แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพ่ือใหผูอาน 

รายงานติดตามประเด็นไดสะดวกและคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบาง เม่ืออานรายงานจบ 

 ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทํา 

การตรวจสอบวามีมากนอยเพียงใด มีขอจํากัดอะไรบางท่ีผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได 

 สิ่งท่ีตรวจพบ (Audit Findings) เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ท่ีแสดงถึงขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ ท้ังในดานดี และดานท่ีควรไดรับการแกไข 

 ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายใน 

เสนอแนะตอผูบริหาร หรือหัวหนาหนวยรับตรวจ เพ่ือใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมี

ลักษณะสรางสรรคและสามารถนําไปปฏิบัติได 

 ความเห็น (Opinion) หากขอความใดเปนความเห็น มิใชขอเท็จจริง หรือ 

ยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น 

 เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเปนเพียง 

การสรุปผล ดังนั้น รายงานควรเสนออยางกะทัดรัด ขอมูลใดท่ีจําเปนตองอางถึงแตเปนขอมูลยาวหรือมี

รายละเอียดมาก ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย 

๓.๓ การติดตามผล (Follow up)  

  การติดตามผลการตรวจสอบ เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขปญหาของ 

หนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีความสําคัญและจําเปน

เนื่องจากจะทําใหทราบวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะตามรายงานนั้น หัวหนาหนวยงานไดมีการสั่งการตาม

ขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม และหนวยรับตรวจไดปรับปรุงการดําเนินงานตามการสั่งการนั้นหรือไม อยางไร 

ซ่ึงข้ันตอนการติดตามผลมีดังนี้ 

๓.๓.๑ วางแผนการติดตามผล ผูตรวจสอบภายในท่ีมีหนาท่ีติดตามผลควรวางแผน 

หรือจัดใหมีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขไดถูก

นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารไดจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวแลวซ่ึงควรกําหนด

วิธีการติดตามผลใหสอดคลองกับเรื่องท่ีจะติดตาม โดยคํานึงถึงปจจัย ดังนี้ 



๒๗ 

 

๑) สาระสําคัญของขอตรวจพบท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

๒) ระยะเวลาในการติดตามผล ควรพิจารณาจากขอเสนอแนะวา จะตองใช 

เวลาในการดําเนินงานเทาไร หากไมสามารถกําหนดระยะเวลาไดแนนอน ควรกําหนดระยะเวลาการติดตาม

ผลเปนชวงเวลา เชน ๓ เดือนหรือ ๖ เดือนตอครั้ง เปนตน แตหากเปนขอตรวจพบท่ีมีปญหาสําคัญและ

จําเปนตองไดรับการแกไขโดยดวน ซ่ึงปลอยท้ิงไวอาจเกิดผลเสียหายอยางมาก ก็ควรกําหนดระยะเวลา

ติดตามใหเร็วข้ึนและบอยครั้งข้ึน 

 ๓) บุคลากรท่ีใชในการติดตามผล ควรพิจารณาใหผูตรวจสอบแผนงาน งาน/  

โครงการนั้นๆ เปนผูติดตามผล เนื่องจากจะทราบขอเท็จจริงเปนอยางดีและทําใหการติดตามผลดําเนินการได

รวดเร็ว แตถาไมสามารถมอบหมายใหผูตรวจสอบเปนผูติดตามไดแลวอาจมอบหมายใหผูอ่ืนเปนผูติดตามผล

ก็ไดแตควรใหมีการศึกษาขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของแผนงาน งาน/โครงการท่ีจะ

ติดตามผลกอน เพ่ือใหการติดตามผลเปนไปดวยดี 

 ๔) คาใชจายในการติดตามผล ควรพิจารณาวาคาใชจายในการติดตามผล  

มีความคุมคากับเรื่องท่ีจะติดตามหรือไม ถาไมคุมคาแลวควรติดตามผลดวยวิธีอ่ืนใด ท่ีจะคุมคามากท่ีสุด 

๓.๓.๒ ดําเนินการติดตามผล เม่ือวางแผนการติดตามผลเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบ 

ภายในควรดําเนินการตามแผน โดยกรณีเลขาธิการสั่งการตามรายงานผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายใน ควรติดตามผลโดยสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามการสั่งการหรือไม ถากรณี

เลขาธิการสั่งการเปนอยางอ่ืน ซ่ึงมิไดสั่งการตามรายงานผลการปฏิบัติงาน ควรติดตามผลโดยตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดหรือไม อยางไร ถาไมสามารถ

แกไขปญหาและยังคงมีความเสี่ยงในการดําเนินงาน ผูตรวจสอบภายในควรรายงานเรื่องดังกลาวใหเลขาธิการ

ทราบดวย แตถากรณีเลขาธิการมิไดสั่งการใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ อาจแสดงวาเลขาธิการยอมรับ

ความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายในอนาคตจากการไมปฏิบัติตามดังกลาวได 

๓.๓.๓ รายงานผลการติดตาม ข้ันตอนสุดทาย ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผล  

การติดตามโดยนําขอมูลไดจากขอ ๓.๓.๒ มาจัดทํารายงานผลการติดตามโดยหากเปนการติดตามผลตามปกติ

ควรรายงานผลการติดตามไวตอนทายของรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งตอไปของผูตรวจสอบภายใน แตหาก

เปนเรื่องจําเปนและเรงดวน ผูตรวจสอบภายในอาจจัดทํารายงานผลการติดตามและเสนอตอเลขาธิการ 

เพ่ือทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 
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