คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

งานตรวจสอบภายใน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑

คํานํา
การตรวจสอบภายใน ถือเปนเครื่องมือหรือกลไกของฝายบริหารในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ซึ่งคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเลมนี้ได
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูตรวจสอบใหมีความเขาใจในการปฏิบัติงาน โดยอิงจากมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
และรวบรวมจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง เนื้ อหาในคู มือ ฯ ประกอบดว ยแนวคิ ด กระบวนการ ขั้น ตอนการ
ตรวจสอบ ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และ
การติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใชเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยที่ผูตรวจสอบตองใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจปฏิบัติงาน เพื่อใหได
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการแกไขหรือปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย เกิดความคุมคา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานตรวจสอบภายใน หวังเปน อยางยิ่งวาคูมือฯ เลมนี้จ ะเปน ประโยชนตอผูป ฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในใหมีความเขาใจ และสามารถนําหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกตใช
กับการปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

งานตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๒

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
๑. ความหมายของการตรวจสอบภายใน
๒. ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน
๓. วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
๔. ประเภทของการตรวจสอบภายใน
๕. คําจํากัดความ
๖. ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
๗. คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน
๘. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๙. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
๑๐. โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑๑. บทบาทหนาที่ของงานตรวจสอบภายใน สช.
๑๒. บทบาทหนาที่ของหนวยรับตรวจ
บทที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
๑. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ
๒. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ
บรรณานุกรม
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๓

บทที่ ๑
หลักการทั่วไปเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
--------------การตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให
งานตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน ไปใชใน
การบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดดังกลาวผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน มีความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ที่ยอมรับทั่วไป ทั้งจากหลักการสากล และตามที่กําหนดโดยหนวยงานกลางที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐ
เพื่อใหสามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดลอมขององคกร
๑. ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐใหดีขึ้น และชวยให
หนวยงานของรัฐ บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
(ที่มา : มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ๒๕๖๑)
๒. ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน
๒.๑ สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปรงใส
(Transparency) ในการปฏิบัติงานปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น
๒.๒ สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชี และรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและเปนพื้นฐานของหลัก
ความโปรงใส และความสามารถตรวจสอบได (Auditability)
๒.๓ สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance) ขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมินและวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลที่สําคัญที่จะชวยปรับปรุงงานใหสะดวก รัดกุม
ลดขั้นตอนที่ซ้ําซอน เหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา ชวยลดเวลาและคาใชจาย ตลอดจนเปนสื่อกลาง
ระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจในเชิงนโยบาย

๔

๒.๔ เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร
๒.๕ เปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต
ในองคกรลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน
๓. วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
๓.๑ วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจาก
การแทรกแซงในการทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรดวย
การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห ประเมิ น ใหคํ า ปรึ ก ษา ให ข อ มู ล และข อ เสนอแนะเพื่ อ สนั บ สนุ น
ผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน จะอยูในรูปของรายงานผลที่มี
ประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารรวมถึงการสนับสนุนใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ภายใตคาใชจายที่เหมาะสม
๓.๒ ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย
๓.๒.๑ การสอบทานความเชื่อถือได และความสมบูรณของสารสนเทศดานการบัญชี
การเงินและการดําเนินงาน
๓.๒.๒ การสอบทานใหเกิดความมั่นใจวา ระบบที่ใชเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ
วิธีปฏิบัติงานที่องคกรกําหนดไว และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น
๓.๒.๓ การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจน
ความมีอยูจริงของทรัพยสินเหลานั้นได
๓.๒.๔ การประเมินการใชทรัพยากรเปนไปดวยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๕ การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของพนักงานระดับตางๆ วาไดผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานที่กําหนดไว
๓.๒.๖ การสอบทานและประเมินผลตามความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในองคกร
๔. ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ทําใหจําเปนตอง
ใชวิธีปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ
ในองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน
ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลการใชทรั พยากร การปฏิบัติตาม
ระเบียบ คําสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัดในการจัดการ และการบริหารงาน

๕

ของผูบริหารในองคกร จากนั้น จึงรวบรวมขอบกพรองตางๆ จัดทํารายงานเสนอฝายบริหารเพื่อพิจารณา
สั่งการแก ไขปรับปรุงตอไป วัตถุป ระสงคและเปาหมายของการตรวจสอบในแตละระบบงาน หรือแตล ะ
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) การตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็น
เกี่ยวกับความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน
โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายในของ
ระบบงานตางๆ วามีเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน ตลอดจนเอกสารตางๆ
ถูกตอง และสามารถสอบทานได หรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพยสินตางๆ ได
๕.๒ การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) คือการตรวจสอบที่มุงเนน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององคกร ประกอบดวย
๕.๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนินการ
ใดๆ ก็ตามเพื่อใหผลงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว โดยการใชทรัพยากรนั้น เชน
แรงงาน งบประมาณ วั ตถุ ดิบ ระยะเวลา ฯลฯ ใหนอยที่สุ ด และเกิดความสูญ เสีย นอยที่สุด หรือกลา ว
โดยทั่วไปวา ยิ่งมีการใชทรัพยากรนอยเทาไร โดยยิ่งไดผลตามที่ตองการก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ จึงเปน
ความสามารถในการลดตนทุน หรือการใชทรัพยากรตอหนวยของผลผลิต ที่ไดจากการดําเนินงานต่ํากวา
ที่กําหนดไวในแผน หรือในทางกลับกัน หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตตอหนวยของตนทุนที่
นํามาใชในการดําเนินงาน สูงกวาที่กําหนดไวในแผน
๕.๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสําเร็จของงานที่บรรลุเปาหมาย
ตามที่ไดกําหนดไว การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการไดสําเร็จ
๕.๒.๓ ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง
ไมสุรุยสุราย ฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาที่กําหนดไว
โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย

๖

๕.๓ การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เปนการตรวจสอบการบริหารงาน
ดานตางๆ ขององคกรวามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตางๆ วาเปนไปอยางเหมาะสม
และสอดคล องกั บ ภารกิ จ ขององค กร รวมทั้งเปน ไปตามหลักการบริห ารงานและหลักการกํากับ ดูแลที่ดี
(Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส
๕.๔ การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขอกําหนด (Compliance Audit) คือ การตรวจสอบ
ที่มุงเนนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรวาเปนไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของที่กําหนด ทั้งจากภายนอกและ
ภายในองคกร การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะ หรือถือเปนสวนหนึ่งของการ
ตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได
๕.๕ การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) คือ การตรวจสอบ
เพื่อประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานวามีความเหมาะสมกับการใชความถูกตองสมบูรณ
ความเปนปจจุบัน ความทันเวลา และความสะดวกในการเขาถึง รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เปนการพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
รวมทั้งระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบ
ประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงาน ที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน
ไม ว า จะเป น การตรวจสอบทางการเงิ น การตรวจสอบ การดําเนิน งาน หรือการตรวจสอบการบริห าร
ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบได
อยางมีประสิทธิภ าพ การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร
โดยตรงมาดํ า เนิ น การตรวจสอบ เนื่ อ งจากเป น งานเทคนิ ค เฉพาะ ผู ต รวจสอบภายในอาจมี ค วามรู
ความชํานาญไมเพียงพอและตองใชเวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานของ
องคกรได วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือ
ของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
๕.๖ การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมาย
จากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัย วาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ปองกัน
๖. ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
งานตรวจสอบจึงไมควรมีอํานาจสั่งการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และตองมีความเปน
อิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของ
ผูตรวจสอบความเปนอิสระมีองคประกอบที่สําคัญ ๒ สวน ไดแก
๗

๖.๑ สถานภาพในองคกรของผูตรวจสอบภายใน และการสนับสนุนที่ผูตรวจสอบภายใน
ไดรับจากฝายบริหาร นับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง ที่สงผลกระทบตอระดับคุณภาพและคุณคาของบริการ
ที่ผูตรวจสอบภายในจะใหแกฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานไดในขอบเขตที่กวาง และเพื่อใหขอตรวจพบ ขอเสนอแนะตางๆ จะไดรับการพิจารณาสั่งการให
บังเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ การกําหนดสายการบังคับบัญชาใหขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด
จะทําใหผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทําใหสามารถเขาถึงเอกสารหลักฐาน และทรัพยากร
ตางๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ตองไดรับการตรวจสอบ
๖.๒ ผูตรวจสอบภายใน ไมควรเขาไปมีสวนไดเสีย หรือสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร
ในกิจกรรมที่ตองตรวจสอบหรือประเมินผล ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและ
เสนอความเห็ น ในการตรวจสอบ ดั ง นั้ น จึ ง มิค วรเป น กรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค ก รหรื อ
หนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
๗. คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน
นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดแลว ผูตรวจสอบภายในที่ดีจะตองเปนผูที่มี
ความรู ใ นวิ ช าชี พ และความรู ใ นสาขาวิ ช าอื่ น ซึ่ ง จํ า เป น ต อการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน และต อ งมี
คุณสมบัติสวนตัวที่จําเปนและเหมาะสม ดังนี้
๗.๑ มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน
การบัญชี เศรษฐศาสตร กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกรทั้งจากภายใน
ภายนอกองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๒ มีความรู ความชํานาญในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค
การตรวจสอบตางๆ ที่จําเปนในการตรวจสอบภายใน
๗.๓ มีความรอบรูเขาใจในหลักบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผนงาน
การจัดทําและการบริหารงบประมาณ
๗.๔ มีความสามารถในการสื่อสาร การทําความเขาใจในเรื่องตางๆ การวิเคราะหประเมินผล
และการเขียนรายงาน
๗.๕ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริตตอองคกร และเพื่อนรวมงาน
๗.๖ มีมนุษยสัมพันธที่ดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดมั่นในหลักการที่ถูกตอง
กลาแสดงความเห็นในสิ่งที่ไดวิเคราะห และประเมินจากผลการตรวจสอบ
๗.๗ มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
๗.๘ มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง เที่ยงธรรม
๗.๙ เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และมองปญหาดวยสายตาเยี่ยงผูบริหาร
๘

๘. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานสากลที่กําหนดโดย
สถาบันวิชาชีพเรียกวา สถาบันผูตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) ทําหนาที่
กํากับดูแลการตรวจสอบภายในระหวางประเทศ สํานักงานใหญตั้งอยูที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมี สมาชิ กจากประเทศต า งๆ รวมทั้ งประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งเปน
หนวยงานกลางดานการตรวจสอบภายใน ไดกําหนดโครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย
๒ สวนคือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ และ มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน ดังนี้

๘.๑ มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) ประกอบดวย
๘.๑.๑ การกําหนดถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
ภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานที่สําคัญของหนวยงานตรวจสอบภายใน
๘.๑.๒ การกําหนดถึงความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระ และผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย
สุจริต และมีจริยธรรม
๘.๑.๓ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
๘.๑.๔ การสรางหลักประกันคุณภาพ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

๙

๘.๒. มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) ประกอบดวย
๘.๒.๑ การบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ควรบริหารงานตรวจสอบภายในใหเกิดสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพเพื่อใหงานตรวจสอบภายในสามารถ
สรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร
๘.๒.๒ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การประเมินเพื่อเพิ่มคุณคา ปรับปรุง
การปฏิบัติงานองคกรใหถึงเปาหมายที่วางไวและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดย
การควบคุมและการกับกับดูแล
๘.๒.๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในควรจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายทั้งในดานการใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา โดยควร
คํานึงถึง ๑) วัตถุประสงคของงานและวิธีดําเนินงานตรวจสอบภายในอันจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
๒) ความเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ และความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได ๓) ความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบ
การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และ ๔) โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริการความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในใหดีขึ้น

๑๐

๘.๒.๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะหประเมิน
และบั น ทึ กข อมู ล ให เ พี ย งพอต อการปฏิ บัติงานที่ไดรับ มอบหมายใหบ รรลุตามวัตถุป ระสงค และหัว หนา
หนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
การปฏิ บั ติ ง านจะสามารถบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่กํ า หนดไว อ ยา งมี คุ ณภาพซึ่ งจะเป น การช ว ยพั ฒ นา
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในดวย
๘.๒.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงาน
อยางทันกาลโดยรายงานดังกลาวประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งแกไข ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตองครบถวน ชัดเจน
เที่ยงธรรม รัดกุม สรางสรรค และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลที่เกี่ยวของและ
เหมาะสมไดรับทราบ
๘.๒.๖ การติดตามผล หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบ
การติดตามผลวาไดมีการนําขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ
๘.๒.๗ การยอมรับสภาพความเสี่ยง : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ควรนํา
เรื่องความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานซึ่งยังไมไดรับการแกไข หารือกับผูบริหาร
๙. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
เพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ใหไดรับการยกยองและ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรยึดถือ
และดํารงไวซึ่งหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๙.๑ ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
๙.๒ การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพตอสิทธิแหงขอมูลที่ไดรับทราบ
๙.๓ ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใดๆ ในอันที่
จะทําใหมีผลกระทบตอความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
๙.๔ ความสามารถในหนาที่ในเรื่องของความรู ทักษะและประสบการณในงานที่ทํา
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๑๐. โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการสุภาพแหงชาติ
งานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานขึ้นตรงตอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๓๙ (๗) ที่กําหนดใหคณะกรรมการ
บริห ารแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อใหป ฏิบัติห นาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย จึงไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑

๑๑. บทบาทหนาที่ของงานตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
งานตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการเปนเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สงเสริมใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และสอบทานรายงานการเงิน ตรวจสอบการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และมีประสิทธิผล โดย
การตรวจสอบไดกําหนดใหครอบคลุมตามการบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
๑) การสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน เพื่อสอบทานการประเมิน
ความเพี ยงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในขององคกร และหนวยงานยอย
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) การประเมินความเสี่ยง ติดตามและรายงานการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง สอบทานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร และแผนความเสี่ยง ระดับสํานัก เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก
๑๒

๓) การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
๓.๑ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และประเมินประสิทธิภาพ ความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีความเหมาะสม เพียงพอ
๓.๒ เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน
การบัญชี การพัสดุและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และนโยบายที่กําหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓.๔ เพื่อใหผูบริหารของหนวยรับตรวจไดทราบปญหาการปฏิบัติงานและสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
๓.๕ เพื่อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข
๓.๖ เพื่อใหหนวยรับตรวจปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด และปองปรามมิใหเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินตางๆ ของสํานักงาน
๔) การตรวจสอบการดําเนินงาน (ประเมินผล กํากับ ติดตาม)
๔.๑ เพื่อตรวจสอบดําเนินงานดานการเงิน และงบประมาณของแผนงาน/โครงการ
วาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประสิทธิผล โดยไดรับผลคุมคาของเงินที่ไดใชจายไป
และผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
๔.๒ เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ มีผลลัพธหรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอยางไร ทั้งในดานบวกและดานลบ
๔.๓ เพื่อติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอสังเกต ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
หรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้น
ไปแล ว หรื อ ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู ใ นป จ จุ บั น รวมทั้ง แผนงาน/โครงการที่ จั ด ทํ า ในอนาคต เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จและเปนไปตามแผนการที่กําหนดไว
๔.๔ รายงานผลการตรวจสอบเพื่อใหผูบริหารของหนวยรับตรวจไดทราบถึงปญหาและ
ข อเท็ จ จริ งต า งๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการปฏิ บัติงาน เพื่อ ใชป ระกอบการพิจ ารณาในการตัดสิน ใจแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น
๕. การสุ ม ตรวจสอบกลุ ม ภาคี เ ครื อ ข า ยเพื่ อ กํ า กั บ ติ ด ตามเงิ น ที่ ส นั บ สนุ น จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแหลงเงินและรับทราบปญหาอุปสรรคโดยอาจ
เลือกกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๓ ของงานตรวจสอบที่กําหนดไว
๑๒. บทบาทหนาที่ของหนวยรับตรวจ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของใหครบถวน
สมบูรณ พรอมทีจ่ ะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได
๑๓

๓. จั ดทํ า บั ญ ชี แ ละจั ดเก็ บ เอกสารประกอบรายการบัญ ชีพ รอ มที่จ ะให ผูต รวจสอบภายใน
ตรวจสอบได
๔. จัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน
๕. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน
๖. ปฏิบัติตามขอทักทวง และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตางๆ ที่เลขาธิการ
สั่งใหปฏิบัติ
กรณีพนักงานของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว ใหผูตรวจสอบภายในรายงานเลขาธิการพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี

๑๔

บทที่ ๒
กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
-----------------กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) จําเปนตอง
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมั่นใจ และได
แสดงผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกําหนด ถือเปนกรอบการปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองยึดถือ
และปฏิบัติตาม เพื่อใหผลงานของผูตรวจสอบภายในเปนที่ยอมรับและเชื่อถือของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย
มาตรฐานฯ ดังกลาว ไดกําหนดขอปฏิบัติหลักของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปน ๒ สวน คือ มาตรฐาน
ดานคุณสมบัติ และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานดานการปฏิบัติงานไดกลาวถึงกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน แบงเปน ๓ กระบวนการที่สําคัญ ไดแก
• กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ
• กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
• กระบวนการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)

การวางแผนการตรวจสอบ

สํารวจขอมูลเบื้องตน
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนงานตรวจสอบ
การวางแผนการปฏิบัติงาน

กระดาษทําการ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและ
การติดตามผล

๑๕

๑. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
การวางแผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัว หนาหนว ยงานตรวจสอบ
ภายในจั ด ทํ า ขึ้ น โดยทํ า ไว ล ว งหน า เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะตรวจสอบ จํ า นวนหน ว ยรั บ ตรวจ ระยะเวลา
ในการตรวจสอบแต ล ะเรื่ อ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ รวมทั้ ง งบประมาณที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน ในการสอบทานความกา วหน าของงานตรวจสอบเปน ระยะ เพื่ อใหง าน
ตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่น และทันตามกําหนดเวลา หนวยงานตรวจสอบภายใน ควรเริ่มสํารวจขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับหนวยรับตรวจอยางละเอียดและทําความเขาใจในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานรับตรวจ
พรอมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้น ๆ วา ไดกําหนดไวอยางรัดกุมและเหมาะสมหรือไม
เพี ยงใด และประเมิ นความเสี่ย งของกิจ กรรมและหรือหนว ยรับ ตรวจ เพื่อใหทราบวากิจกรรม และหรือ
หนวยงานรับตรวจใดมีความเสี่ยง ที่จ ะไดนําไปเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว ย
แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจําป โดยกิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจใดมีระดับ
ความเสี่ยงสูง ควรไดรับการตรวจสอบกอนและลดหลั่นลงมาตามลําดับ ตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินได
และเมื่อวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปเสร็จแลว หัวหนางานตรวจสอบ
ภายในตองเสนอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อแผนการตรวจสอบประจําปไดรับการอนุมัติแลว หัวหนางานตรวจสอบภายใน
ควรมอบหมายงานตรวจสอบให แก ผู ตรวจสอบภายใน ซึ่ง ผูตรวจสอบภายในควรนํ ากิจ กรรม และหรื อ
หน ว ยงานรั บตรวจที่ได รั บมอบหมายใหตรวจสอบมาวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดแนวทางในการ
ตรวจสอบในรายละเอี ย ดว า จะตรวจสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้น สุดอยางไรบาง โดยเนนตรวจสอบขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่มีประเด็นปญหาสําคัญที่อาจทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมาย
ที่กําหนด รวมทั้งควรเสนอแผนการปฏิบัติงานตอหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบตอไป
ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
การวางแผนการตรวจสอบ เปนการคิดลวงหนากอนที่จะลงมือตรวจสอบเรื่องใด
การวางแผนที่ดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค ภายในระยะเวลา งบประมาณ และ
อัตรากําลังที่กําหนด ซึ่งควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ การสํารวจขอมูลเบื้องตน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูตรวจสอบภายในไดเรียนรู และ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ตองทําการตรวจสอบภายในรายละเอียด รวมทั้งความคุนเคยกับ
หนวยงานและระบบงานที่เลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงใน
ขั้นตน กอนจะดําเนินการตรวจสอบไดอยางเหมาะสม และเปนระบบ ทั้งนี้ ผูตรวจสอบภายในควรสํารวจ
ขอมูลเบื้องตนทุกครั้งกอนดําเนินการตรวจสอบในแตละป หรือในขั้นตอนถัดไป หากพิจารณาวามี
ความจําเปนในการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาขอมูลตางๆ จากแผนภูมิการจัดแบงสวนงานนโยบาย เปาหมาย
๑๖

วัตถุประสงค ระเบียบปฏิบัติขององคกร และทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธแผนการปฏิบัติงาน และคูมือ
การปฏิบัติงาน การไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวเพิ่มขึ้น ผูตรวจสอบภายในอาจใชวิธีประชุมหารือกับผูบริหารของ
หนวยงานรับตรวจ สัมภาษณหัวหนาหนวยรับตรวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สังเกตการณปฏิบัติงานจริง
หากเปนการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานที่เคยมีการตรวจสอบมาแลว ผูตรวจสอบภายในควรศึกษา
ขอมูลจากกระดาษทําการ และรายงานผลการปฏิบัติในครั้งกอนประกอบดวย
๑.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในที่แตละหนวยรับตรวจไดจัดใหมีขึ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว และสามารถประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
COSO ซึ่งประกอบดวย ๕ องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and
Evaluation) การประเมิน ผลระบบการควบคุมภายใน มีวัตถุป ระสงคเพื่อประเมินความเพีย งพอ และ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหทราบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดจัดวางไวนั้น ไดนําไป
ปฏิบัติตามที่กําหนด และผลงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร การประเมินผลการควบคุมภายใน แบงได
หลายประเภท เชน การประเมิน ผลตามวัตถุประสงคของการควบคุม การประเมินผลตามองคประกอบ
การควบคุ ม ภายใน ประเมิ น ผลตามกิ จ กรรมการควบคุ ม เฉพาะด า น หรื อ เฉพาะงานใดงานหนึ่ ง
การประเมินผลตามกิจกรรมโดยรวมขององคกร เปนตน โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายในจะเลือก
ประเมิ น ผลในประเภทใดประเภทหนึ่ ง โดยกํ า หนดขอบเขตในการประเมิ น ผลตามความจํ า เป น ของ
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ไมวาจะดําเนินการในประเภทใดก็ตาม
๑.๓ การประเมินความเสี่ยง เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององคกรโดยทั่วไป มักจะ
แบงตามหนวยงานและกิจกรรม ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายใน สามารถครอบคลุมหนวยงานหรือ
กิจกรรมที่ควรดําเนินการตรวจสอบในแตละปไดอยางครบถวน และเหมาะสมกับทรัพยากรของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีอยู ไดแก อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จึงจํ าเป น ต องนํ า แนวทางการประเมิ น ความเสี่ย ง มาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อชวยใหสามารถ
พิจ ารณาถึ งความเสี่ ยงหรือความน าจะเปนที่อาจเกิดขึ้น และเปน ผลใหการทํางานไมบ รรลุวัตถุประสงค
ซึ่งหากพิจารณาแลวเห็นวา มีความสําคัญในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือตรวจสอบภายใน
ปแรก ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมิน
ความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงาน หรือในระดับกิจกรรมทุกกิจกรรม ภายในองคกรก็ได ตามความ
เหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไมวาจะประเมินความเสี่ยงในระดับใด จะประกอบดวย ๓ ขั้นตอนหลัก
ไดแก

๑๗

๑.๓.๑ การระบุปจจัยเสี่ยง เปนการคนหาถึงสถานการณ หรือสาเหตุที่จะกอใหเกิด
ความเสี่ยงขึ้นภายในองคกร โดยผูตรวจสอบภายในอาจพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสํารวจเบื้องตน
๑.๓.๒ การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อผูตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยง
ภายในองคกรวาเปนเรื่องใดในระดับหนวยงานหรือกิจกรรมแลว ก็ใหทําการวิเคราะหวาปจจัยเสี่ยงนั้นมี
ผลกระทบอยางไรตอองคกร และมีโอกาส หรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด
๑.๓.๓ การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อผูตรวจสอบภายในทราบแลววาในแตละหนวยงาน
หรือกิจกรรมตามที่เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเทาใดแลว ใหนํามาจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุด
ไปหานอยสุด เพื่อใชในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปตอไป
๑.๔ การวางแผนการตรวจสอบ หัวหนางานตรวจสอบภายใน ควรวางแผนการตรวจสอบ
ตามผลการประเมินเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และควรนําขอมูลนโยบายของฝายบริหาร และหรือ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบครั้งกอน มาพิจารณาวางแผนการตรวจสอบดวย
ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑
การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การวางแผนการตรวจสอบ
๑) ศึกษาและรวบรวมขอมูล
๒) ระบุปจจัยเสี่ยง
๓) วิเคราะหความเสี่ยง
๔) จัดลําดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒
การวางแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว
๑) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ
๒) จัดลําดับความสําคัญของหนวยรับตรวจ
๓) กําหนดระยะเวลาตรวจสอบ
๔) คํานวณจํานวนคน วัน ที่จะใชในการตรวจ
๕) กําหนดจํานวนผูตรวจสอบภายในและ
งบประมาณที่จะใชในการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ ๓
การวางแผนการตรวจสอบ
ประจําป
๑) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ
๒) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
๓) กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
๔) กําหนดงบประมาณที่ใชปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

๑.๕ การตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติงาน ใหผูตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว
โดยผูตรวจสอบภายในจะตองวางแผนการปฏิบัติงานกอนการตรวจสอบ ฉะนั้นแผนการปฏิบัติงานจึงหมายถึง
แผนปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายในซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะ
ทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป ในการวางแผนการปฏิบัติงานยังตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจ
ขอมูลเบื้องตน การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง เพื่อใหการวางแผน
การปฏิบัติงานในแตละเรื่อง ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสําคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควร
จัดทําเปนลายลักษณอักษรและมีลักษณะยืดหยุน โดยสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาวการณได
ตลอดเวลาและใหผานการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การวางแผน
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
๑๘

๑.๕.๑. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ
๑.๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
๑.๕.๓ การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
๑.๕.๔ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
๒. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน
เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ปฏิบัติขององคกรรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ และขอเสนอแนะ
ตอผูบริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยเริ่มจากเมื่อแผน
การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากหัว หนา งานตรวจสอบภายในแล ว ผู ตรวจสอบภายในจะต อ ง
ตรวจสอบกิจกรรม และหรือหนวยรับตรวจตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดไวในแผน
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน จากการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
และหรือหนวยรับตรวจที่จะตรวจสอบ และนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและประเมินผล รวมทั้งสรุปผล
ขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบตางๆ ที่ไดจากการตรวจสอบ โดยใหบันทึกขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบทั้งหมดไว
ในกระดาษทําการที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนา กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบดวยสาระสําคัญ ๓
ขั้นตอน ไดแก
• กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
• ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
• การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ

วางแผนการตรวจสอบ

๑. กอนเริ
นเริ่มม่ การปฏิ
๑.ก
การปฏิบัตบิงัตานตรวจสอบ
ิงานตรวจสอบ
๒. ระหวาางการปฏิ
๒.ระหว
งการปฏิบัตบิงตั านตรวจสอบ
ิงานตรวจสอบ
๓. การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
๓.การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ

กระดาษทําการ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

๑. การสํารวจขอมูลเบื้องตน
๒. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
๓. การประเมินความเสีย่ ง
๔. การวางแผนงานตรวจสอบ
๕. การวางแผนการปฏิบัติงาน

การจัดทํารายงานและ
การติดตามผล

๑๙

๒.๑ กอนเริ่มปฏิบัติงานการตรวจสอบ หลังจากทําแผนปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบ
ภายในตองจัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในรายละเอียดของงานตรวจสอบแตละงานหรือกิจกรรม
และทําความตกลงกับหนวยรับตรวจในเรื่องความพรอม ขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและระยะเวลา
ที่ใชในการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ การดําเนินการกอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑.๑ การแจงผูรับตรวจ
๒.๑.๒ การคัดเลือกทีมตรวจสอบ
๒.๑.๓ การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอยางยอใหแกทีมตรวจสอบ
๒.๑.๔ หัวหนาทีม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
๒.๑.๕ การเตรียมการเบื้องตน
๒.๒ ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบดวยการประชุม
เปดการตรวจสอบ ระหวางทีมตรวจสอบกับผูรับตรวจ หัวหนาทีมตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการประชุม
อธิบายวัตถุประสงค รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบใหผูรับตรวจรับทราบระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ผูรับผิดชอบมีขั้นตอนที่ควรดําเนินการดังนี้
๒.๒.๑ การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่
ผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความถนัด มีความรูความชํานาญ รวมทั้งควรเลือกงานที่สามารถพัฒนา
ความชํานาญและประสบการณแกผูตรวจสอบภายในแตละคน และไมกระทบตอความเปนอิสระดวย
๒.๒.๒ วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิค
การตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละขั้นตอน ดังนี้
๑) การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเปนทางการโดยเปน
ลายลักษณอักษร และไมเปนทางการโดยทางวาจา
๒) การเขาสังเกตการณการปฏิบัติงาน เพื่อหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ
วามีประสิทธิภาพเพียงใด
๓) การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการเอกสารและสินทรัพย ทั้งนี้
รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
๔) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว
๕) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห ซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลที่เปน
ตัวเลข
๒.๒.๓ การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหนาทีมตรวจสอบ มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผูรวมทีมอยางละเอียด สม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการ
ตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไว พรอมทั้งเวลาที่ใชในการตรวจปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ
ตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดไว

๒๐

๒.๒.๔ การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช ผูตรวจสอบภายในตองนํา
แผนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําไวลวงหนามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสามารถแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสถานการณได โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุขอเสนอแนะ
ในการแกไขแผนปฏิบัติงานไวในกระดาษทําการ ซึ่งหัวหนาทีมตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผลของ
ขอเสนอแนะ
๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบอาจจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผล และความคุมคาที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองไดรับการอนุมัติจาก
หัวหนางานตรวจสอบภายในทุกครั้ง
๒.๒.๖ การประชุมปดตรวจงานตรวจสอบ การประชุมปดตรวจงานตรวจสอบ จะกระทําเปน
ขั้นตอนสุดทายเมื่อหัวหนาทีมตรวจสอบไดจัดทําสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดทํารางรายงานผล
การปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูเขารวมประชุมตองประกอบดวย ผูบริหารหนวยรับตรวจที่มีอํานาจสั่งการ
ใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะ หรือผลสรุปจากที่ประชุมเรื่องตางๆ ที่นําเขามาเปนวาระการประชุม ดังนี้
 สรุปการตรวจสอบ และ ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไมตรงกัน
 แจงกําหนดการ การออกรายงานผลการปฏิบัติงาน
 ขอบคุณผูเกี่ยวของในการใหความรวมมือ
๒.๓ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หนวยรับตรวจแลว หัวหนาที่ตรวจสอบควรสอบทานใหแนใจวา ทีมตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตางๆ เสร็จ
สมบูรณและเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไว นอกจากนี้ หัวหนาทีมตรวจสอบตองสอบทานกระดาษ
ทําการ เอกสารหลักฐานที่รวบรวมไวจากการตรวจสอบ และขอสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานรางรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตละคน โดยประเมินจากความสําเร็จ
ของงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบดวย
๒.๓.๑ การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานที่การตรวจสอบ (Audit evidence ) หมายถึง เอกสาร
ขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ ที่ผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ในการรวบรวมขึ้น
ระหวางทําการตรวจสอบ รวมถึงหลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับ
ข อสรุ ป หรื อข อ ตรวจพบ ในการพิ สู จ น วา สิ่งที่ ตรวจพบนั้ น มีค วามถูกต องน าเชื่อ ถือไดมากนอ ยเพี ย งใด
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ความถูกตองหรือเชื่อถือได ควรเปนขอมูลหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่แสดงเนื้อหา
ตามที่ตองการอยางถูกตองตามความเปนจริงและมาจากแหลงที่นาเชื่อถือ เชน ใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรับจางเหมาถูกจัดทําขึ้นมาอยางถูกตองตรงตามเนื้องานที่แลวเสร็จ หรือเกิดขึ้นจริงหรือที่สงมอบจริง บัญชี
รายจายตามแผนงานของงานการเงินและบัญชีบริหาร แสดงจํานวนเงินสอดคลองกับปริมาณงานที่แลวเสร็จ
ตามแผนงาน เปนตน อยางไรก็ดี ขอมูลหลักฐานที่นาเชื่อถือ เช น ขอมูลหลักฐานที่ไดจากบุคคล/ แหลง
๒๑

ภายนอก นาเชื่อถือกวาขอมูลหลักฐานของหนวยงานรับตรวจ ขอมูลหลักฐานที่เปนตนฉบับ นาเชื่อถือกวา
ภาพถายสําเนา เปนตน
๒) ความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับประเด็นการตรวจสอบ ควรเปนขอมูล หลักฐาน
หรือขอเท็จจริงที่มีสาระสําคัญ และตรงตามประเด็นการตรวจสอบที่กําหนดไว ซึ่งจะชวยสนับสนุนในการ
สรุปผลการตรวจสอบ เชน ประเด็นการตรวจสอบ คือ ความมีประสิทธิภาพของการใหบริการ ผลผลิตและ
ผลลัพธของการใหบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการที่อาจตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนขอรองเรียน
และหรือการใหความรวมมือของผูใชบริการ เปนตน
๓) ความเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบ ควรมีขอมูลหลักฐานหรือขอเท็จจริง
ในปริมาณหรือจํานวนที่เพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบไดอยางสมเหตุสมผล หรือใชอางอิงใหมั่นใจวา
ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถสรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน เชน การตรวจสอบการดําเนินงานวา
เปนไปตามแผนการปฏิบัติที่กําหนดหรือไม ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจเพียง
อยางเดียวอาจไมสามารถยืนยันถึงผลสําเร็จของงานได ซึ่งควรหาขอมูลหลักฐานเพิ่มเติม เชน ภาพถายแสดง
การดําเนินงานจริง รายงานผลการประเมินของหนวยงานที่มีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร
ขอมูลสัมภาษณ/ สังเกตการณการปฏิบัติงานจริงของผูตรวจสอบภายใน เปนตน
๔) ความมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน ควรเปนขอมูลหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่ชวย
ในการควบคุมและตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้
ขอมูลควรมีความทันเวลาในการใชประโยชน และความมีสาระสําคัญในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ เชน
ระบบการควบคุมภายในที่จัดทําโดยหนวยงาน รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ประเมินโดย
หนวยงานเอง และหรือผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพียงใด และควรมีการปรับปรุงแกไขหรือไม อยางไร เปนตน
๒.๓.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ กระดาษทําการ (Working Papers) คือ เอกสารที่
ผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นในระหวางการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน ประกอบดวยขอมูล
ตางๆ ที่ใชในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห
ใชเปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการ อาจทําไดหลาย
รูปแบบ คือ
๑) การสรุปแตละสวนงานที่ตรวจสอบ เปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ
เปนสวนๆ โดยระบุวัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ่งที่ไดรับการแกไขแลวจากผูรับตรวจ
๒) การสรุปแบบสถิติ เปนการสรุปโดยใชแบบสถิติในการรายงานผลที่ไดจาก
การทดสอบรายการ การสรุปควรจัดทําเปนขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กลาวคือ ขอมูลสวนยอดจะมี
รายละเอียดประกอบดวยนอยลดหลั่นกันลงไปตามลําดับ
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๓) การสรุปผลการประชุม เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจ ผูตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่ไมเห็นดวย พรอมทั้งขอเสนอแนะและระบุ
วันที่ เวลา ที่มีการประชุม
๔) การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เปนการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ และขอคิดเห็น
ของผูตรวจสอบภายใน ตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ
๕) การสรุปขอบกพรอง เปนสวนที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของการรายงานการสรุปผล
ตองตรงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือขอบกพรองตางๆ ที่ไดตรวจพบ
๒.๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเสร็จหรือเปน
เรื่องที่เห็นวาจําเปนตองรายงานผลระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบจะตองรวบรวมขอมูล
เท็จจริงและหลักฐานตางๆ ที่ไดระหวางการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาขอตรวจพบ หรือสิ่งตรวจพบทั้งดานดีและ
ป ญหาข อบกพร องที่ คิด ว า มี คา ควรแก การตรวจสอบ และรายงานใหผูเกี่ย วของทราบ ทั้งนี้ ในการสรุ ป
ประเด็ น ขอตรวจพบ ผู ตรวจสอบภายในควรนําขอมู ล ที่วิเคราะหแ ละประเมิน ผลไดมาสรุป วา จากการ
ตรวจสอบไดขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบอะไรบางในแตละประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งควรสรุปเปนประเด็นขอ
ตรวจพบใน ๕ เรื่อง ดังนี้
๑) หลักเกณฑ/สิ่งที่ควรจะเปน (Criteria) คือ สิ่งที่ใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ
กับสภาพการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแผนงาน งาน/โครงการที่ตรวจสอบ ซึ่งสวนใหญ ไดแก เกณฑ
การตรวจสอบตามที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒) ขอเท็จจริง/สิ่งที่เปนอยู (Condition) คือ ขอเท็จจริงที่ผูตรวจสอบภายใน
ไดคนพบในการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบแนชัดแลววา ถูกตองและมีขอมูลหลักฐานสนับสนุน
๓) ผลกระทบ (Effects) คือ ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปญหาที่จะไดรับ เนื่องจาก
สิ่งที่เปนอยูแตตางไปจากสิ่งที่ควรจะเปน ซึ่งควรระบุผลกระทบที่ชัดเจนวา เกิดจากการดําเนินงานนั้นโดยตรง
หรือโดยออม ผลกระทบอาจเกิดขึ้นไดทั้งดานบวกและดานลบ อยางไรก็ตามการพิจารณาวาผลกระทบนั้นมี
สาระสําคัญที่ควรรายงานหรือไมนั้น อาจพิจารณาจากความมากนอยของผลกระทบ ความถี่ของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ผลกระทบนั้นมีขอบเขตของการเกิดกวางไกลเพียงใด และมีระยะเวลาในการเกิดผลกระทบมากนอย
เพียงใด
๔) สาเหตุ (Causes) คือ เหตุผลของความแตกตางระหวางสิ่งที่ควรจะเปน กับสิ่งที่
เปนอยูซึ่งควรพิสูจนใหแนชัดวาเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แทจริงใดบาง และมีความสําคัญหรือไม อยางไร
เพื่อจะไดนําไปสูขอเสนอแนะในการแกไขปญหาใหตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุที่เกิดปญหาสวนใหญ
มักเกิดจากการไมมีระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือมีระบบการควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตามระบบ
ที่กําหนด
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๕) ขอเสนอแนะ (Recommendation) คือ ขอคิดเห็น / ความเห็นเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะทําใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ขอเสนอแนะ
ควรสอดคลองและเปนเหตุเปนผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในอาจขอ
ความเห็น/ขอเสนอแนะจากหนวยรับตรวจ ผูเชี่ยวชาญและหรือผูเกี่ยวของก็ได เพื่อใหขอเสนอแนะนั้นมี
คุณคาเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของและสามารถนําไปปฏิบัติได ทั้งนี้ ขอเสนอแนะที่ดีควรมีลักษณะ
ดังนี้
• ระบุใหชัดเจนวา อะไรที่จําเปนตองดําเนินงานการแกไข ใครคือ
ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข และระยะเวลาที่จะแกไขใหแลวเสร็จ
• เปนแนวทางการแกไขปญหาสาเหตุของปญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งควร
สามารถแกไขปญหาและลดความเสี่ยงได
• สามารถปฏิบัติไดและทันตอเหตุการณ
• ควรคํานึงถึงตนทุน/คาใชจายในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม เปนไปได
และสอดคลองกับปญหา/ความเสี่ยง
• ควรเขียนในลักษณะสรางสรรค กอใหเกิดการปรับปรุงแกไข และเปน
ประโยชนตอหนวยรับตรวจ
๓. กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ
วางแผนการตรวจสอบ

๑. การสํารวจขอมูลเบื้องตน
๒. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
๓. การประเมินความเสีย่ ง
๔. การวางแผนงานตรวจสอบ
๕. การวางแผนการปฏิบัติงาน
๑. กอนเริ่มการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและ
การติดตามผล

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน
๒. การติดตามผล

กระดาษทําการ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
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๓.๑ การจัดทํารายงาน เปนการรายงานผลการปฏิบัติงาน ใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค
ขอบเขตวิธี การปฏิ บั ติงาน และผลการตรวจสอบ ขอมูล ทั้งหมดทุกขั้น ตอน สรุป ขอบกพรองที่ตรวจพบ
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูบริหารควรทราบ พรอมขอเสนอแนะในการ
แกไขปรับปรุง เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป ทั้งนี้ การเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ผูตรวจสอบจะตองเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงใหเห็น
ถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดี ตองเปนรายงานที่มี
ประโยชนตอผูอานรายงานเรื่องที่มีสาระสําคัญ ขอตรวจพบตองเปนเรื่องที่ตรงกับขอเท็จจริง ขอเสนอแนะ
หรือขอแนะนําตองเปนประโยชน และสามารถปฏิบัติได โดยสรุปลักษณะของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี มีองคประกอบดังนี้
๓.๑.๑ ถูกตอง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตอง ขอความ
ทุกประโยค ตัวเลขทุกตัว เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานที่นาเชื่อถือ
๓.๑.๒ ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการ
ของผูตรวจสอบหรือสิ่งที่ตองการนําเสนอ ใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
๓.๑.๓ กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึงการตัดทอนความคิด ขอความ คําพูด
ที่ฟุมเฟอย หรือสิ่งที่ไมใชสาระสําคัญ หรือสิ่งที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป
๓.๑.๔ ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาที่เหมาะสม และ
ทันตอการแกไขสถานการณ
๓.๑.๕ สรางสรรค (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและ
ความจริงใจของผูตรวจสอบ ผูรายงานควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนที่จะกลาวถึงขอบกพรอง
ตางๆ ที่ตองการใหปรับปรุง
๓.๑.๖ จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดตั้งแตตน
จนจบ โดยการใชรูปแบบถอยคําและศิลปะของภาษา ทําใหอานยอมรับ และเกิดความรูสึกตองการปรับปรุง
แกไขปญหา
๓.๒ รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับ
ผลของการตรวจสอบและความตองการของฝายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใชกันโดยทั่วไป มีดังนี้
๓.๒.๑ การรายงานเปนลายลักษณอักษร (Written Report) เปนวิธีการรายงานที่มี
ลักษณะเปนทางการใชรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อการตรวจสอบงานใดงานหนึ่งแลวเสร็จ ผูตรวจสอบ
ภายในจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร
เสนอตอผูบริหาร
๓.๒.๒ การรายงานดวยวาจา (Oral Report) แยกเปน
๑) การรายงานดวยวาจาที่ไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานที่ตอง
กระทําโดยเรงดวนเพื่อใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีที่ควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบ
ในทันทีที่ตรวจพบ เพราะหากปลอยใหลาชา อาจมีความเสียหายเกิดมากขึ้น
๒๕

๒) การรายงานดวยวาจาที่เปนทางการ เปนการรายงานผลความคืบหนา
หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ที่ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค
เชน ผูรับตรวจไมใหความรวมมือ หรือไมใหเอกสารบางอยางเพื่อการตรวจสอบรายงานแบบเปนทางการ และ
รายงานที่เปนลายลักษณอักษร โดยทั่วไปประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
 บทคัดยอ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนา
ของรายงานที่จะนําเสนอผูบริหาร เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้นๆ กะทัดรัด และชัดเจน
 บทนํา (Introduction) คือ สวนแรกของรายงานที่บอกใหทราบวาผูตรวจสอบ
ภายในไดตรวจสอบเรื่องอะไร ในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไว
 วัตถุประสงค (Purpose) แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพื่อใหผูอาน
รายงานติดตามประเด็นไดสะดวกและคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบาง เมื่ออานรายงานจบ
 ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ไดทํา
การตรวจสอบวามีมากนอยเพียงใด มีขอจํากัดอะไรบางที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได
 สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่แสดงถึงขอเท็จจริงที่ตรวจพบ ทั้งในดานดี และดานที่ควรไดรับการแกไข
 ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายใน
เสนอแนะตอผูบริหาร หรือหัวหนาหนวยรับตรวจ เพื่อใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมี
ลักษณะสรางสรรคและสามารถนําไปปฏิบัติได
 ความเห็น (Opinion) หากขอความใดเปนความเห็น มิใชขอเท็จจริง หรือ
ยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น
 เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเปนเพียง
การสรุปผล ดังนั้น รายงานควรเสนออยางกะทัดรัด ขอมูลใดที่จําเปนตองอางถึงแตเปนขอมูลยาวหรือมี
รายละเอียดมาก ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย
๓.๓ การติดตามผล (Follow up)
การติดตามผลการตรวจสอบ เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขปญหาของ
หนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความสําคัญและจําเปน
เนื่องจากจะทําใหทราบวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะตามรายงานนั้น หัวหนาหนวยงานไดมีการสั่งการตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม และหนวยรับตรวจไดปรับปรุงการดําเนินงานตามการสั่งการนั้นหรือไม อยางไร
ซึ่งขั้นตอนการติดตามผลมีดังนี้
๓.๓.๑ วางแผนการติดตามผล ผูตรวจสอบภายในที่มีหนาที่ติดตามผลควรวางแผน
หรือจัดใหมีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขไดถูก
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารไดจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวแลวซึ่งควรกําหนด
วิธีการติดตามผลใหสอดคลองกับเรื่องที่จะติดตาม โดยคํานึงถึงปจจัย ดังนี้
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๑) สาระสําคัญของขอตรวจพบที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
๒) ระยะเวลาในการติดตามผล ควรพิจารณาจากขอเสนอแนะวา จะตองใช
เวลาในการดําเนินงานเทาไร หากไมสามารถกําหนดระยะเวลาไดแนนอน ควรกําหนดระยะเวลาการติดตาม
ผลเปนชวงเวลา เชน ๓ เดือนหรือ ๖ เดือนตอครั้ง เปนตน แตหากเปนขอตรวจพบที่มีปญหาสําคัญและ
จําเปนต องไดรับ การแกไขโดยดวน ซึ่งปลอยทิ้งไวอาจเกิดผลเสียหายอยางมาก ก็ควรกําหนดระยะเวลา
ติดตามใหเร็วขึ้นและบอยครั้งขึ้น
๓) บุคลากรที่ใชในการติดตามผล ควรพิจารณาใหผูตรวจสอบแผนงาน งาน/
โครงการนั้นๆ เปนผูติดตามผล เนื่องจากจะทราบขอเท็จจริงเปนอยางดีและทําใหการติดตามผลดําเนินการได
รวดเร็ว แตถาไมสามารถมอบหมายใหผูตรวจสอบเปนผูติดตามไดแลวอาจมอบหมายใหผูอื่นเปนผูติดตามผล
ก็ไดแตควรใหมีการศึกษาขอเท็จจริ ง ป ญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของแผนงาน งาน/โครงการที่จ ะ
ติดตามผลกอน เพื่อใหการติดตามผลเปนไปดวยดี
๔) คาใชจายในการติดตามผล ควรพิจารณาวาคาใชจายในการติดตามผล
มีความคุมคากับเรื่องที่จะติดตามหรือไม ถาไมคุมคาแลวควรติดตามผลดวยวิธีอื่นใด ที่จะคุมคามากที่สุด
๓.๓.๒ ดําเนินการติดตามผล เมื่อวางแผนการติดตามผลเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบ
ภายในควรดําเนินการตามแผน โดยกรณีเลขาธิการสั่งการตามรายงานผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน ควรติดตามผลโดยสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามการสั่งการหรือไม ถากรณี
เลขาธิการสั่งการเปนอยางอื่น ซึ่งมิไดสั่งการตามรายงานผลการปฏิบัติงาน ควรติดตามผลโดยตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดหรือไม อยางไร ถาไมสามารถ
แกไขปญหาและยังคงมีความเสี่ยงในการดําเนินงาน ผูตรวจสอบภายในควรรายงานเรื่องดังกลาวใหเลขาธิการ
ทราบดวย แตถากรณีเลขาธิการมิไดสั่งการใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ อาจแสดงวาเลขาธิการยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายในอนาคตจากการไมปฏิบัติตามดังกลาวได
๓.๓.๓ รายงานผลการติดตาม ขั้นตอนสุดทาย ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผล
การติดตามโดยนําขอมูลไดจากขอ ๓.๓.๒ มาจัดทํารายงานผลการติดตามโดยหากเปนการติดตามผลตามปกติ
ควรรายงานผลการติดตามไวตอนทายของรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งตอไปของผูตรวจสอบภายใน แตหาก
เปนเรื่องจําเปนและเรงดวน ผูตรวจสอบภายในอาจจัดทํารายงานผลการติดตามและเสนอตอเลขาธิการ
เพื่อทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
_________________________
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