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คู่มือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบโปรง่ใส

ใสใ่จใหค้ ำปรกึษำ
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ค ำน ำ 
 

 หน่วยตรวจสอบภำยใน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ไดจ้ัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในขึ้น  โดยมีเนื้อหำครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และแสดง
ขั้นตอน วิธีกำร กรอบระยะเวลำ และมำตรฐำนคุณภำพงำนของกระบวนกำร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรด ำเนินงำน   

 ทั้งนีไ้ด้รวบรวมควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรตรวจสอบ มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
แนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน มำจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ที่ผู้ตรวจสอบภำยในควรรู้ ควรศึกษำ และน ำไปปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบโดยผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือดังกล่ำวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วน
รำชกำรในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กับองค์กรและสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุ
วัตถุประสงค์  

 
                                 
 

                               หน่วยตรวจสอบภำยใน 
                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 



 
 

สารบัญ 
 
 

เร่ือง   หน้า 

ค าน า   
สารบัญ   
ส่วนที่ 1 กระบวนการตรวจสอบภายใน  
 สายการบังคับบัญชา 1 
 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน    1 
 อ านาจหน้าที่ 1 
 ความรับผิดชอบ 2 
 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  3 
 ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 3 
 วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 4 
 ประเภทของการตรวจสอบภายใน 5 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   7 
ส่วนที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit 

Process)  

 

 1. การวางแผนตรวจสอบ 9 
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 15 
 3. การจัดท ารายงานและติดตามผล  22 
ส่วนที่ 3 งานให้ค าปรึกษา (Consulting) 25 
 งานบริหารการตรวจสอบภายใน 32 
 งานธุรการและสารสนเทศ 34 
 จรยิธรรมของผูต้รวจสอบภายใน 36 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 38 

   
 

 
 
 
 



 



๑ 
 

  

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ๑ 

  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
สายการบังคับบัญชา 

1.  หน่วยตรวจสอบภายในมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  2.  การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี  เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  3.  หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้เสนอรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

บุคลากรของหน่วยตรวจอบภายใน    
ประกอบด้วยข้าราชการ  จ านวน 3 อัตรา แบ่งเป็น  
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

จ านวน 1 อัตรา  
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ช านาญการ   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา  
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น    

อ านาจหน้าที่ 
  1.  ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และมิให้ เป็น
กรรมการในคณะกรรมการใดๆของหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็น 

2.  หน่วยตรวจสอบภายใน มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ 
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  

3. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  

4. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/ แนวปฏิบัติการ  
ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  

6.  เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี 1 พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือน กันยายน  

 



๒ 
 

  

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ๒ 

  

ความรับผิดชอบ   

หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และหรือคณะกรรมการ
อ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน และให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์  รวมทั้ง การประเมิน
ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ดังนี้ 

 1. ประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่หน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและก ากับดูแล 

 2.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ     ค าสั่งที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 3.  สอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงาน และการเงิน การคลัง 
 4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ  ให้มี      

ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น  
 5. ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6. วิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  
 7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข

ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  
 8. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารทุกระดับ หน่วยรับตรวจ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 9. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บรรลุ 
เป้าหมายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ  

10. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปี  

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

  

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ๓ 

  

งานตรวจสอบภายใน 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ของ

การด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ใน       
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่  
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน มีความรู้ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้ งต้องปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน             
การตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของ
ทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจ
และสภาพแวดล้อมขององค์กร   

ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรใน   

ด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงิน  
และการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอ
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารใน           
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และ
คุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้     

1. ส่ งเสริม ให้ เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ ดี  (Good Governance) และความโปร่งใสใน            
การปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility)ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่ รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลัก       
ความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audit ability)  

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness 
of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล
ทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน
และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย  
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4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร    การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด     
ต่อองค์กร  

5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร 
ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทัง้เพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  

 วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใน    
การท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม   

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชีการเงิน และ       

การด าเนินงาน  
2.  การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร

ก าหนดไว้และควรแสดงผลกระทบส าคัญท่ีเกิดข้ึน  
3.  การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ 

ทรัพย์สินเหล่านั้นได้  
4.  การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ  
5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม  

วัตถุประสงค์และเปา้หมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
6.  การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

องคก์ร   
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน  

ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธี 
ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ใน องค์กร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่ง 
การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหารใน
องค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วน
ส าคัญ ในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไป
เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)  
2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)  
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)   
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit)  
5. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
6. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit)  
7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)  

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง    การดูแล ป้องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน   ต่าง ๆ ว่ามีเพียง พอที่จะ
มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ  สอบทานได้หรือ
เพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได ้   

2.  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือ หลักการที่ก าหนด    
การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและ  ผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้ าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่ เหมาะสม ทั้ งนี้  ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วย   
   

 2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากร ส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์
อย่างคุ้มค่า  

2.2  ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน 
ซึ่งท าให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายขององค์กร  
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2.3  ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ 
สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดย
ยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย 

 3.  การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง 
ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ  
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี   
(Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส  

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบ              
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี้อาจจะท าการตรวจสอบ 
โดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้  

5. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบเพ่ือประเมินระบบ      
การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือให้ความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดีและมี
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ( Information System Audit) เป็ นการพิสูจน์            
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบ        
การเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็น  
ส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็น     
การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน  
จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมา  ด าเนินการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ความช านาญไม่เพียงพอ และต้อง
ใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจท าเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด
ของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของ
ระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  

7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมาย         
จากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ         
อันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ 
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการ
ป้องกัน  ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
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 งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่
ควรมีอ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตน
ตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ความเป็น
อิสระมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 

 1.  สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจาก
ฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพ่ือที่จะสามารถ ปฏิบัติงานได้ใน
ขอบเขตที่กว้าง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการ ให้บังเกิดผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพียงพอ การก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะท าให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีอิสระ ในการตรวจสอบ และท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ  

2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร           
ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้ง     
ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้นจึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ 
ขององค์กร หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น  

 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลางซึ่งเป็น 
หน่วยงานกลาง ด้านการตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม   เพ่ือให้               
ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ มาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นการก าหนดข้อปฏิบัติหลัก ๆ 
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้  

1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ   ประกอบด้วย  
1) การก าหนดถึงวัตถปุระสงค์อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจ       

หน่วยตรวจสอบภายในควรก าหนดวัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิง และ เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่
ส าคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 2) การก าหนดถึงความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ควรมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติ  หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และ       
มีจริยธรรม  

  3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ         
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังรอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  

 4) การสร้างหลักประกันคุณภาพ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุง และรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมี    
การปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกๆด้าน และติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง  
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1) การบริหารงานตรวจสอบภายใน    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ควรบริหารงาน 

ตรวจสอบภายในให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ
หน่วยงาน  

2) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยง โดยการควบคุมและ การก ากับดูแล  

 3) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท า 
แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้านการให้หลักประกันและการให้ค าปรึกษา โดย    
ควรค านึงถึง  

 - วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการด าเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุผล  
 - ความเสี่ยงที่ส าคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จและความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

           - ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม 
เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

- โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น     
          4) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึก 

ข้อมูลให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และผู้อ านวยการ           
หน่วยตรวจสอบภายใน  ควรควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า   
การปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วย  

5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงาน 
อย่างทันกาล โดยรายงานดังกล่าว  ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ         
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ  

6) การติดตามผล  ผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในควรก าหนดระบบการติดตามผล 
ว่าได้มีการน าข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ  

7) การยอมรับสภาพความเสี่ยง ผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในควรน าเรื่อง  
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร  
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ า เป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ื อให้                
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ขั้นตอนของ    
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1. การวางแผนตรวจสอบ  
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
3. การจัดท ารายงานและติดตามผล 

การวางแผนตรวจสอบ    
 การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วย

วัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ 
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม  การวางแผนที่ดีช่วยให้   การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนด การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วย
เนื้อหาสาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 

เรื่องท่ี 1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  
เรื่องท่ี 2 ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ  
เรื่องท่ี 3 การเสนอแผนการตรวจสอบ  

เรื่องที่ 1  ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ    ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ  แบ่งการวางแผน
ตรวจสอบ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.1  การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  
1.2  การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  
 

1.1  การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผน            
การปฏิบัติงานที่ผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นโดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้ง
งบประมาณที่ ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้ งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการสอบท านความก้าวหน้าของ            
งานตรวจสอบเป็นระยะ เพ่ือให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา แผนการตรวจสอบ
เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เดินไปในแนวทาง
ที่ได้ก าหนดไว้แผนการตรวจสอบจะก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
อย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของ        
ผู้ตรวจสอบภายในต่อไป  ต้องมแีผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี  
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แผนการตรวจสอบประจ าปี ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้  

(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ 
ชัดเจนว่าจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึง เรื่องอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เช่น เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ประหยัด มีการบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และ วิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไป
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา  

(2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือให้ทราบว่าจะด าเนินการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใด และเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง เมื่อไร ความถี่ใน
การตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง และจ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง 
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปีดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน
ได้หากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป 

(3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบ 
ภายในทั้งหมด  

(4) งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ งบประมาณท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบทั้งปี ซึ่งจะได้จากงบประมาณที่ได้ ก าหนดไว้แล้วในแผนการตรวจสอบประจ าปี แต่อาจปรับเปลี่ยน
ได้หากขอบเขตการปฏิบัติงานและ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง  

1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)   เมื่อผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบตามข้อ 1.1 เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จะต้องมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะนั้น แผนการปฏิบัติงาน จึงหมายถึงแผนปฏิบัติ
งานที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการตรวจสอบ ได้จัดท าขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่อง
ใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์  ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้        
การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

เรื่องที่  2 ขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบ  เพ่ือให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรด าเนินการ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

    2.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  
    2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน   
    2.3 การประเมินความเสี่ยง 
    2.4 การวางแผนการตรวจสอบ  
    2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน  
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2.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานของหน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งท าความคุ้นเคยกับหน่วยงานและระบบงานที่
จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความ เสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะด าเนินการ
ตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ผู้ตรวจสอบภายในควรส ารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อนด าเนินการ
ตรวจสอบในแต่ละปี หรือในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน การให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
เพ่ิมขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้า หน่วย
รับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับงาน
ที่เคยมีการตรวจสอบมาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษท าการและรายงานผล     
การปฏิบัติงานในครั้งก่อนประกอบด้วย  

2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้จัดให้  มีขึ้นตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์
ดังกล่าวและสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรมี
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 
   - สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
- กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
- สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
- การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  

การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้น าไปปฏิบัติตามที่
ก าหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการควบคุมภายในแบ่งได้หลายประเภท 
เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตามองค์ประกอบการ  ควบคุมภายใน 
ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง การประเมินผลตามกิจกรรม    
การควบคุมโดยรวมขององค์กร เป็นต้น โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายใน จะเลือกประเมิ นผลใน
ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยก าหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจ าเป็น ทั้งนี้ในการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในไม่ว่าจะด าเนินการในประเภทใดก็ตามจะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  

(1) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือจะประเมินเฉพาะ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง หรือจะประเมิน เฉพาะองค์ประกอบ
ด้านใดด้านหนึ่ง 
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  (2) การท าความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรท าความเข้าใจ
โครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจากระบบการควบคุมภายใน  

(3) การทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน  ในขั้นตอนนี้        
ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร ยังคงเหมือนหรือ
แตกต่างกับรูปแบบ โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของการควบคุมที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยอาจใช้การสอบถาม
และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง  

(4) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่
มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม ่ 

(5) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่าระบบการควบคุมภายในที่มี
อยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะท าให้การ ด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบให้ เหมาะสมต่อไป 
รวมทั้งช่วยในการก าหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา  อัตราก าลังและงบประมาณใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององค์กร
โดยทั่วไปมักจะแบ่งลงตามหน่วยงานและ กิจกรรม ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในให้สามารถ
ครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่ควร ด าเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับ
ทรัพยากรของงานตรวจสอบภายใน ที่มีอยู่อันได้แก่อัตราก าลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้อง น าแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือช่วย
ให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญในระดับสูงก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันที
หรือในปีแรก ๆ ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ  
เลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กรก็ได้  
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ไม่ว่าจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบด้วย             
3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 

 (1) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง ขึ้นภายใน
องค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้นจาก สภาพแวดล้อมทั่วไปทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กร และน ามาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่ เกี่ยวกับ  ด้านกลยุทธ์ด้าน            
การด าเนินงาน ด้านความรู้ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยง  เรื่องของแผนและผล  
การปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน ปัจจัยเสี่ยง เรื่องการจัดการฐานข้อมูล 
เป็นต้น  

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายใน  องค์กรว่า
เป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมี ผลกระทบอย่างไรต่อ
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องค์กรและมีโอกาสหรือความถ่ีที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจก าหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ า และให้คะแนนก ากับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = 3 คะแนน ระดับกลาง = 2 คะแนน 
ระดับต่ า = 1 คะแนน หรืออาจก าหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า  ต่ ามาก เพื่อให้ได้คะแนน
ที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพ่ิมมากขึ้นก็ย่อมได้ ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องสรุปในภาพรวมของส่วนราชการ ว่าแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดย
เฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง  

(3) จัดล าดับความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยงาน หรือ  กิจกรรมตามที่
เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้น ามาจัดเรียงล าดับจากคะแนนมากสุดไป หาน้อยสุดเพ่ือใช้
ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีต่อไป 

2.4 การวางแผนการตรวจสอบ จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความ
เสี่ยง     ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบฯ ในหน่วยงานหรือกิจกรรม
ใด โดยน าล าดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3 มาพิจารณาจัดช่วงความเสี่ยง เพื่อให้
ได้หน่วยงาน หรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ที่ควรวางแผนการตรวจสอบ โดยไล่เรียง      
ความเสี่ยงตามล าดับที่ค านวณได้  ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี้  

(1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ เพ่ือจะได้วางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

(2) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ ความถี่            
ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจ านวนคน/วัน  

(3) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  (4) ก าหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ

ทั้งปีโดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ ฯลฯ ข้อควรระวังในการวางแผนการ
ตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการตรวจสอบ
ในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิด  ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้
ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  

2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปีในการวาง
แผนการปฏิบัติงานยังต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็น         
การตรวจสอบที่มีความส าคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะ
ยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและ 
เห็นชอบจากผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

 (1) การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
 (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
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     (3) การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
    (4) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  

(1) การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบควรท า       
การส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ สัมภาษณ์
บุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่
ส ารวจได้ จัดท าแผนภาพ (Flow chart) การปฏิบัติงาน เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท า      
การประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานก็ควรต้องประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพ่ือหาข้อมูล 
หลักฐานเพ่ิมเติม ที่จะก าหนดประเด็นของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียดเพ่ือจะได้
ก าหนด วัตถุประสงค์ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป  

(2) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ของ          
การปฏิบัติงานในเรื่อง หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะ
ได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้าง ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบควรก าหนด
วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ หรือที่ควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่อง
ความเสี่ยงและการควบคุม  

(3) การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นการก าหนดเพ่ือให้
ทราบว่าจะตรวจสอบอะไร เป็นจ านวนมากน้อยเท่าใด ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตของ          
การปฏิบัติงานให้เพียงพอในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรก าหนดให้
ครอบคลุมถึงระบบการท างาน ต่าง ๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 

(4) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การก าหนดวิธีปฏิบัติงาน
ในรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง 
วัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยใน    
การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท ารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด    แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบภายในแต่ละเรื่องหรือ
กิจกรรม ควรประกอบด้วย สาระส าคัญ ดังนี้  

1) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใดและ            
ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง  

2)  วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะทราบ ประเด็น
ข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  

3)  ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่  จะท า   
การทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  

4)  แนวทางการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้
ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการ  บันทึกข้อมูลที่
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ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะช่วยให้      
การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

5)  ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ตรวจสอบ
เรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด  

6)  สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการ  ตรวจสอบที่
ส าคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิง และการค้นหา
กระดาษท าการ นอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่  ที่ตรวจสอบหรือ     
สอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนด
แผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานขั้นต่อไปของผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าท า     
การตรวจสอบตามข้ันตอนและวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ตาม แผนการปฏิบัติงาน คือ กระดาษท าการที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ ก าหนดไว้เพ่ือบันทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่าง      
การปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทาง    
การแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป  

เรื่องที่ 3 การเสนอและการอนุมัติแผน เมื่อผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีและ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่ง
ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในพบว่า มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้ ผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งด้วย เมื่อผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เสร็จเรียบร้อย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบ
ก่อนทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐานเพ่ือ 

วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ ปฏิบัติ
ขององค์กรรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน  
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก ่ 
เรื่องท่ี 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  
เรื่องท่ี 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
เรื่องท่ี 3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

เรื่องท่ี 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  
หลังจากจัดท าแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าตาราง           

การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และท าความตกลงกับหน่วย
รับตรวจในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ       
การด าเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอน ดังนี้ 

  1.1  การแจ้งผู้รับตรวจ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวันและ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ  

1.2 การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของ        
ผู้ตรวจสอบภายใน  

1.3  การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพ่ือให้ทีมตรวจสอบได้รับทราบถึง
วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบ 
รายละเอียดการเดินทางและกระดาษท าการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ  

1.4  หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรก าหนดให้หนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน 
เป็นหัวหน้าทีมเพ่ือท าหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้  

(1) สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ  

(2) จัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ก ากับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีมให้เป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

   (3) แก้ไขเพ่ิมเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

1.5 การเตรียมการเบื้องต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรเตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว เพ่ือก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น กระดาษ   
ท าการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

(2) ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ปัญหา แผนงาน  
และวัตถุประสงค์โดยรวม  

(3) ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ  
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เรื่องท่ี 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบระหว่างทีม ตรวจสอบ

กับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ ควรด าเนินการ 
ดังนี้  

2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ  
2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  
2.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
2.4 การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ 
2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  
2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ  

2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ  
หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด  ความรู้     

ความช านาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความช านาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจ สอบภายในแต่
ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย  

2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ดังนี้  
(1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลายลักษณ์อักษร และ

ไม่เป็นทางการด้วยวาจา  
(2) การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ว่ามีประสิทธิภาพ 

เพียงใด  
(3) การท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์ทั้งนี้รวมถึงการสอบทาน

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
(4) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ (5) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีการ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลข  

2.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีมอย่างละเอียดสม่ าเสมอ เพ่ือให้

แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบที่ ก าหนดไว้
พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ก าหนดไว้  

2.4 การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าแผนการปฏิบัติ งานที่ ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า มาใช้ เป็นแนวทางใน            

การปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษท าการ ซึ่งหัวหน้า
ทีมตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ  
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2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  
หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพ่ือให้  สอดคล้องกับ

สภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขต  การตรวจสอบ 
ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกครั้ง 

2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ  
การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระท าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดท าสรุปผล

สิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง
ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม 
เรื่องต่าง ๆ ที่น าเข้ามาเป็นวาระการประชุม ดังนี้     

(1) สรุปการตรวจสอบ  
(2) ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย  
(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน  
(4) แจ้งก าหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน  
(5) ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ 

เรื่องท่ี 3 การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบ  ควรสอบทาน

ให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้
นอกจากนี้หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษท าการ เอกสาร หลักฐานที่ รวบรวมไว้จาก            
การตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การปฏิบัติงาน
เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย  

3.1 การรวบรวมหลักฐาน  
3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ  
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ  

3.1 การรวบรวมหลักฐาน  
หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที ่       

ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างท าการตรวจสอบ รวมถึง 
หลักฐานที่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบในการพิสูจน์
ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควร
ประกอบด้วยคุณสมบัติ  4 ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้
(Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์(Usefulness)  

ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และจ านวน ข้อมูลมีความ
เพียงพอที่จะท าให้สามารถยืนยัน หรือให้ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ท าให้ทุกคน สรุปความเห็นได้
อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจ านวนเพียงพอหรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานทางตรงหรือ
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หลักฐานทางอ้อม ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางตรง ซึ่งได้แก่หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจน แน่นอนท าให้ทุกคนหมด
ความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็นหลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่ หลักฐานแวดล้อมที่มา
เสริมความมั่นใจและความน่าจะเป็น ดังนั้น หลักฐานทางอ้อมอาจจะต้องมี  จ านวนมากหรือหลายประเภท 
ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้  และโดยใช้เทคนิค
วิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น  

- ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล หลักฐานที่ 
ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ  

- ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ดี น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐาน ที่ได้มา 
จากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน  

- การสังเกตการณ์การค านวณ และวิธีการอ่ืนได้โดยตัวผู้ตรวจสอบเองน่าเชื่อถือมากกว่า ข้อมูล 
หลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อื่น  

     - ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรือร่าง 
     - ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเชื่อถือกว่า ความเห็นของ 

บุคคลธรรมดา  
ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การ  ตรวจสอบ มี

ความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ  ความมีประโยชน์ของหลักฐาน หมายถึง 
หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เช่น ความทันเวลา (Timeliness) ในการใช้ประโยชน์และความมีสาระ (Materiality) 
ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ  

3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ (Working Papers Preparation)  
กระดาษท าการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ ผู้ ตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นในระหว่าง          

การตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ขอบเขต
การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการ  ตรวจสอบเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบตั้ งแต่การวางแผน            
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบการรวบรวมหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการร่างรายงานผล        
การปฏิบัติงานจ าเป็นต้องจัดท ากระดาษท าการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ผลที่ได้จากการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบ  และยัง
เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน ทบทวนงานในความรับผิดชอบและ       
การวัดผลงานอันเป็นการบ่งชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ใน        
การอ้างอิงภายหลัง รวมทั้งการอ้างอิงในการตรวจสอบครั้งต่อไป และการอ้างอิงกับบุคคลภายนอก  
วัตถุประสงค์ของกระดาษท าการ หลักเกณฑ์ในการจัดท ากระดาษท าการยังไม่มีการก าหนดให้เป็นรูปแบบใด
แบบหนึ่ง โดยเฉพาะ และยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรส าเร็จว่าต้องจัดท าในรูปแบบใดและอย่างไร       
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องใช้ความรู้ความช านาญและดุลยพินิจของตนว่าการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดท า
กระดาษท าการอย่างไรโดยยึดถือหลักที่ว่า กระดาษท าการนั้นสามารถช่วยให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในใช้
ทบทวน การปฏิบัติงานตรวจสอบที่ด าเนินการไปแล้วได้เป็นอย่างดี และสามารถบอกได้ว่างานนั้นได้ท าตาม 
แผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  
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ประเภทของกระดาษท าการ ประกอบด้วย  
1. กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง เช่น กระดาษท าการที่ใช้บันทึกแผนการ 

ตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระดาษ  
ท าการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษท าการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ กระดาษ 
ท าการในการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 2. กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร หรือส าเนารายละเอียด ประกอบ
บัญชีหรืออ่ืน ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น  

 3. กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับแจ้งการยืนยันยอด 
แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ส าเนาเอกสารหรือ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ หรือได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษท าการ ผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของกระดาษท าการประเภทนี้เช่นเดียวกับกระดาษท าการที่
ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง  

ลักษณะของกระดาษท าการที่ด ีควรประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้  
1. ความถูกต้องและสมบูรณ์เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง รวมทั้ง ได้ใช้ วิธีการ

ตรวจสอบอ่ืนจนแน่ใจว่าถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีกระดาษท าการตามขั้นตอนต่าง ๆ และใช้อ้างอิงได้อย่าง
สมบูรณ์ 

 2. ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์วิธีการตรวจสอบที่ใช้และล าดับผล      
การตรวจสอบที่ได้ถ้อยค าที่ใช้ควรเลือกใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีค าอธิบายความอย่างกะทัดรัดและได้ใจความ  

3. ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน กระดาษท าการแต่ละแผ่นควรจัดท า ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เขียนตามล าดับจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ด้วยลายมือและการลงนามที่ อ่านง่าย 
จัดเรียงกระดาษท าการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน การจัดท ากระดาษท าการควรท าใน รูปแบบเดียวกัน  

4. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์กระดาษท าการควรให้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ของ   
การจัดท าและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง ไม่ควรมี 
รายละเอียดเกินความจ าเป็น สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ และผลสรุปของ      
การตรวจสอบ และต้องประหยัดเวลาในการจัดท าในระหว่างการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผล   
การตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยการสรุปการตรวจสอบจากกระดาษท าการที่ ได้
จัดท าผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาอย่างรอบคอบและสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญเท่านั้น ผลสรุป     
การตรวจสอบจากกระดาษท าการ อาจท าได้หลายรูปแบบ คือ  

1. การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบเป็น ส่วน ๆ โดย
ระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง สิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ  

2. การสรุปแบบสถิติ เป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้จากการทดสอบ  รายการ 
การสรุปควรจัดท าเป็นขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วนยอดจะมี รายละเอียดประกอบ
น้อยลดหลั่นกันลงไปตามล าดับ  
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3. การสรุปผลการประชุม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในหน่วยรับตรวจ           
ผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นด้วย และสิ่งที่ไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และ
ระบุวันที่ เวลา ที่มีการประชุม  

4.  การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามข้ันตอนของแนวการตรวจสอบ  

5.  การสรุปข้อบกพร่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลต้องตรง กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ 

 4. การจัดเก็บกระดาษท าการ โดยปกติกระดาษท าการที่ท าขึ้นในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะ 
จัดเก็บไว้ในแฟ้ม แยกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.) แฟ้มปัจจุบัน (Current File) ใช้กับกระดาษท าการที่ท าขึ้นในงวดการตรวจสอบงวดนั้น หรือครั้ง
นั้นโดยเฉพาะ และจะไม่มีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป เช่น กระดาษท าการตรวจนับ
เงินสด ฯลฯ  

2.) แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษท าการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวด อ่ืน ๆ ที่มี
ความส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนภูมิการ
จัดแบ่งส่วนงาน ฯลฯ 

 
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ  

การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดท ารายงานผล     
การปฏิบัติงานหลังจากท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ หรือเป็นเรื่องที่เห็น
ว่าจ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวม  ข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้ง  ด้านดีและปัญหา
ข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้  ระหว่าง    
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควรแก่การรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังนี้  

1. มีความส าคัญควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดีและด้านข้อบกพร่อง       
ข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างกับ หน่วยงานอ่ืน ส่วน   
ข้อตรวจพบด้านบกพร่อง ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาส าคัญ มีผลกระทบต่อ ผลส าเร็จของงานอย่างมี
สาระส าคัญ  

2. มีหลักฐานชัดเจนและรับฟังได้ ผลสรุปดังกล่าวอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มีหลักฐาน  ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยการใช้ดุลยพินิจของ ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในการสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้อตรวจพบให้ครบองค์ประกอบโดย ต้องชี้ให้เห็น
ข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร (Statement of Condition) สิ่งที่ตรวจพบ
ต่างจากข้อก าหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit Criteria) สิ่งที่ตรวจพบมีผลอย่างไรบ้าง 
(Effect) ท าไมจึงเกิดขึน้ได้(Cause) และจะแก้ไขได้อย่างไร  
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องค์ประกอบของข้อตรวจพบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
1. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์

การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติวิเคราะห์ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด  
2. เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดยอาจก าหนด จาก

กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี  
 3. ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิดจาก ปัญหานั้น 

โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่ชัดเจนมีสาระส าคัญ 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง  

4. สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดี
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยงานก าหนด  

5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอขึ้น  โดยอาจ
เสนอตามความเห็นที่ พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ข้อเสนอแนะควรท าในลักษณะสร้างสรรค์และ ค านึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าท่ีจะปฏิบัติ 

3. การจัดท ารายงานและติดตามผล  
3.1 การจัดท ารายงาน    
การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธี 

ปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น  ความเสี่ยงที่
ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข  ปรับปรุง เพ่ือ
เสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
เทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ     
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ ของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
รายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือ ข้อแนะน าเป็น
ประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดีมีองค์ประกอบ ดังนี้  

ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค ตัวเลข 
ทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูล เหล่านั้นแล้ว 
การอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้ค าอธิบายแล้วพิสูจน์ ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง 
การรายงานสิ่งใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผู้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้ว  ว่าเป็นสิ่งที่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง  

ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของผู้ตรวจสอบ  
หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการตีความหรือ
อธิบายเพิ่มเติม  

กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ ค าพูดที่ฟุ้มเฟือย หรือ สิ่งที ่
ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป  



๒๓ 
 

  

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ๒๓ 

  

ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการแก้ไข 
สถานการณ์ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ ผู้บริหาร
ต้องน าสิ่งที่ เสนอในรายงานไปด าเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุเพ่ือการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์  

สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความจริงใจ 
ของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ต้องการ
ให้ปรับปรุง ท าให้ผู้อ่านคล้อยตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือใน      
การแก้ไขปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดย  ปราศจาก       
การเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า 

จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย     
การใช้รูปแบบถ้อยค าและศิลปะของภาษา ท าให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือ 
ข้อแนะน าที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กร  ไม่
ต าหนิโดยไม่มีข้อแนะน าในเชิงสร้างสรรค์ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่แก้ไข    

รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการ
ตรวจสอบ และความต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยท่ัวไป มีดังนี้ 

 1. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็นทางการใช้
รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบ งานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร  

 2. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น  
2.1 การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระท าโดย เร่งด่วน 

เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ ตรวจพบ
เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น 

   2.2 การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและมี      
การน าเสนอด้วยวาจาประกอบนอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า  
หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่  
ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น 
ผู้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพ่ือการตรวจสอบ  รายงานแบบเป็นทางการและ
รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปประกอบด้วย สาระส าคัญ ดังนี้   

1. บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดท าบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของรายงานที่ จะ 
น าเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ  ครอบคลุม
เนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กร  และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่เพียงพอให้ ผู้บริหารเข้าใจ
และสั่งการได ้ 
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2. บทน า(Introduction) คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในได้  
ตรวจสอบเรื่องอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ หรือเป็นการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ  

3. วัตถุประสงค์(Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่านรายงาน  
ติดตามประเด็นได้สะดวก และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ  

4. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ท าการตรวจสอบมีมากน้อย 
เพียงใด มีข้อจ ากัดอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้องชะลอการ ตรวจสอบไว้ก่อน
พร้อมเหตุผลประกอบ  

5. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนส าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ แสดงถงึ 
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการด าเนินการแก้ไข รวมทั้ง ความเห็นของผู้รับ
การตรวจ  

6. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ ต่อ 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพ่ือสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะสร้างสรรค์  และ
สามารถน าไปปฏิบัติได ้ 

7. ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มี หลักฐาน 
สนับสนุนเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น 

       8. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียงการสรุปผลดังนั้น 
รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลใดที่จ าเป็นต้องอ้างถึง แต่เป็นข้อมูลยาว หรือมีรายละเอียดมากควร
แสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมาก  จนเกินไปจนท าให้รายงาน
ไม่น่าสนใจ  

3.2 การติดตามผล (Follow Up) การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผล
ของงานตรวจสอบว่าผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
หรือไม่และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือไม่  
ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ ผู้บริหาร
สั่งการหรือไม่เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและ  อุปสรรค
อย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการ  แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต  แนวทาง         
การติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

1. ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมใน           
การติดตามผล พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้การติดตามผลท าได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

2. ควรก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อนไว้ใน  
แผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน การก าหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหน้า 
หน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการติดตามผล  
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     3. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล
การปฏิบัติงานนั้น ๆ เพ่ือให้มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสม  สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงหรือไม ่ 

          4. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่อง 
จากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้ค าแนะน าเพ่ือให้สามารถ 
ด าเนินการต่อไปได ้ 

           5. ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจใน          
การ แนะน าวิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และก าหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาด 
และข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

           6. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือ 
วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

งานให้ค าปรึกษา (Consulting)  

ขอบเขตของงานให้ค าปรึกษากระท าได 2 ลักษณะ คือ ด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรโดย        
มีขอบเขตการให้ค าปรึกษา ดังนี้  

1)  ด้านการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลที่ดีมุ่งเน้นการบริการ การให้ค าแนะน า
ให้ค าปรึกษา แกฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

2) ด้านการบัญชีการเงิน   การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นการบริการ         
ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของด้านเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 
สถานศึกษาในสังกัด  

 งานให้ค าปรึกษา หมายถึงการให้บริการ  ให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษา และบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับส่วนราชการและปรับปรุงการด าเนินงานของ     
ส่วนราชการใหด้ีขึ้น  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ได้รับการร้องขอค าปรึกษา 
 2.  ก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา 
 3.  ก าหนดทางเลือกวิธีการให้ค าปรึกษาเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 4.  วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก  เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้
หลักการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล พิสูจน์ได้ สอบทานได้ โดยค านึงถึงลักษณะของค าปรึกษาที่พึงประสงค์
ดังนี้ 
  -ตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอ 

-ตรงตามประเด็น 
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สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

งานตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้บริหารด้านความม่ันใจต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ              
การด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ในรูปของรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ประเมินให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ 
สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษามีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

 ขอบเขตของงาน  
1)  ตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.1  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม  
ก ากับดูแล 

1.2  ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดของการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดทั้งการใช้ทรัพยากร 

1.3  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการด าเนินงานต่าง  ๆ 
1.4  ความถูกต้องในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ 

ของทางราชการ 
1.5  ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุมดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

2) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขระบบปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง 
ก ากับดูแลให้การด าเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

งานตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบได้ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) 
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
4. ตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) 
5. ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Audit) 
6. ตรวจสอบการบริหาร(Management Audit) 
7. ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
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ทั้งนี้การตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใช้การตรวจสอบหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
การตรวจสอบที่ก าหนด โดยลักษณะงานตรวจสอบแต่ละประเภท มีดังนี้ 

1) การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)  เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานการเงินโดยครอบคลุม  
ถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ  
ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้ อง 
และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้  

2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบ 
การปฏิบั ติ งานต่ าง ๆ ของส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา  และสถานศึ กษาว่ าเป็ นไป                   
ตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ  ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 

3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบ 
การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของงานการด าเนินงานของหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดี 
และมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ตามแผนงาน งานและโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 
เป้าหมายหรือหลักการที่ก าหนด  การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า  
โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม  
ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเพียงพอ  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และ   
การควบคุมภายในประกอบด้วย 

5) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information  Audit)  เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องเชื่อถือได้ 
ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล  
ในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานตรวจสอบภายใน เกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้  ในการปฏิบัติงาน  
ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร  

6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)  เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง  ๆ  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน       
การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ รวมทั้งการบริหาร 
ด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา และ 
สถานศึกษา  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ  
ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

7) การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึงการตรวจสอบภายในกรณีที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท า  
ที่ส่อไปในทางทุจริตผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าที่ส่อไป 
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหา 
สาเหตุข้อเท็จจริงผลเสียหาย  หรือผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน 
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 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรม การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา บรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
 การบริการให้หลักประกัน หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อน าผลมา
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม  และการก ากับดูแลองค์กร เช่น         
การตรวจสอบงบการเงิน  ผลการด าเนินงาน  การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  ความมั่นคง 
ปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี 
 การบริหารให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และบริการอ่ืน ๆ             
ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่หน่วยงาน 
และปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 

 1. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบ 
 3. ขั้นตอนการจัดท ารายงานและติดตามผล 

นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการปฏิบัติงานย่อยลงไป พอสรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

1. วางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอนย่อย คือ  
1) ส ารวจข้อมูลเบื้อต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

งานของหน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด  เช่น ลักษณะงบประมาณและจ านวนเงินที่ได้รับ  
หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างานหรือสายงานการบังคับบัญชา ข้อมูลจากรายงาน  
หรือสถิติ ประเภทของรายงานที่หน่วยงานต้องจัดท า / จัดส่ง และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  
รวมทั้งท าความคุ้นเคยกับหน่วยงาน และระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
สามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้น ก่อนจะด าเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ 

2) ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบ        
การควบคุมภายในของทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้จัดท าและประเมิน 
ตนเองตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544  ก าหนด  
โดยผู้ตรวจสอบภายใน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

3) ประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับ 
หน่วยงานในทุกกลุ่มของส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  หรือระดับงานโครงการกิจกรรมก็ได้ 
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งจะต้องมีการประเมินปัจจัยเสี่ยง  วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยง 
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4)  แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) ต้องจัดท าให้สอดคล้องกับ 
แผนการตรวจสอบ สพฐ.ที่ก าหนดไว้ และตามนโยบายที่ผู้อ านวยการส านักงานาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา หรือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญ 
  ทั้งนี้ จัดท าแผนการตรวจสอบ  เสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน   และเม่ือได้รับการอนุมัติแผนแล้ว     
ส่งแผนการตรวจสอบ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ   ส าหรับองค์ประกอบ 
ของแผนการตรวจสอบ   ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ 
และงบประมาณ 

5) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อได้รับการอนุมัติแผน   
การตรวจสอบประจ าปีแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  
ในแต่ละเรื่องของกิจกรรมงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี  แต่มคีวามยืดหยุ่นให้สามารถ 
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดของเรื่อง และหน่วยรับตรวจ 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา 
ที่จะตรวจสอบพร้อมเครื่องมือกระดาษท าการให้พร้อมก่อนท าการตรวจสอบ 

2. การปฏิบัติการตรวจสอบ  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนก าหนดโดยมี
ขั้นตอนย่อย คือ 

1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ  
การซักซ้อมทีมงาน แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ ก าหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงค์ และขอบเขต หรือ 
ประสานขอข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 

2) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจท าการ 
ตรวจสอบ โดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในกระดาษ 
ท าการ และปิดตรวจโดยการแจ้งสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น ที่เป็นสาระส าคัญให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  
เพ่ือด าเนินการให้มีปรับปรุงแก้ไข หรือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน 

3) เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เป็นการรวบรวมหลักฐานกระดาษท าการ และสรุปผล 
การตรวจสอบ 

3. การจัดท ารายงาน และติดตามผล 
1) รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ  

และพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบภายใน  
จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะรายงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน   
ของผู้ตรวจสอบภายใน  จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะรายงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ 
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด  ลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงาน  
ที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน เป็นเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง  
ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้  และจัดท ารายงานสรุปผล  
การตรวจสอบประจ าปีแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 
ของทุกปี หรือ ภายในระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
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2) การติดตามผล   เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน  
ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้สั่งการไว้อย่างไร  
และหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ 
การติดตามผลเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม  หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม ่
อาจแก้ไขได้ และรายงานผลการติดตามให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทราบผล 
หรือพิจารณาสั่งการเพ่ิมเติม 
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         Flow Chart การปฏิบัติงาน 
                                 กระบวนการงานตรวจสอบภายใน  
 
การวางแผน                    ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 
                               ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 
                                          ประเมินความเส่ียง 
 
                       จดัท าแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจ าปี 
                           (Audit Universe  หรือ Audit Plan) 
                                                                                                                                กระดาษท าการ 

                               เสนอ ผอ.สพป 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                       ก่อนเร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบ 

 

                                 ระหวา่งการปฏิบติังานตรวจสอบ        

           
                                การปฏิบติัเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 
                   (รวบรวมหลกัฐาน กระดาษท าการ และสรุปผลการตรวจสอบ)    

 
การจัดท ารายงานและติดตาม 
                                          รายงานผลการปฏิบติังาน 

 
                                             เสนอ ผอ.สพป 
 
                                          ติดตามผลการแกไ้ข      
 
           แบบฟอร์มท่ีใช ้(กระดาษท าการ)  ผูต้รวจสอบภายใน จดัท าข้ึนเอง 
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งานบริหารการตรวจสอบภายใน 
 ประกอบด้วย  2 กระบวนงานย่อย ได้แก่ 

1. งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
2. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

1.งานวางแผนการตรวจสอบ 
ขอบเขตของงาน  

1) แผนการตรวจสอบประจ าป Audit Plan) เป็นแผนที่จัดท าไวลวงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปและ
สอดคลองกับแผนการตรวจสอบ สพฐ.ทีก่ าหนดไวโดยการเลือกหน่วยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบใน   แต่ละปี 
มาจัดท าแผนการตรวจสอบ ประจ าปี โดยอาจมีเรื่องที่จะท าการตรวจสอบตามนโยบายที่ไดรับเพ่ิมเติม 
ประกอบด้วยสาระดังนี้  

1.2.1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1.2.2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
1.2.3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  
1.2.4) งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

2) ผู้ตรวจสอบภายใน  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามภารกิจที่ ไดรับ 
มอบหมายจากผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจ าปีโดย          
การจั ดท าแผนการปฏิ บั ติ งาน (Engagement Plan) ตองอาศั ยข้ อมู ล การส ารวจข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น                
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง จากการวางแผนการตรวจสอบ  
ประจ าปีด้วย เพ่ือให้การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ในแต่ละเรื่องครอบคลุม ประเด็น 
การตรวจสอบที่มีความส าคัญ โดยให้มีความยืดหยุ่นให้สามารถแกไขปรับปรุงให้เหมาะกับ สถานการณได โดย
การสอบทานและความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้  แผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan) ส าหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใด และ       
ณ  หน่วยรับตรวจใดบ้าง  

2.2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะทราบ ประเด็น
ข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  

2.3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะท าการ
ทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ในการปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว  

2.4) แนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) และเครื่องมือกระดาษท าการ เป็นการก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการ คัดเลือกข้อมูล 
การวิเคราะห์การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ไดรับระหว่างการตรวจสอบ รวมทั้ง ก าหนดเทคนิคการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม  

2.5) ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเรื่องใดบ้าง และตรวจสอบเมื่อใด  

2.6) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ 
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พรอมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิงและการค้นหา กระดาษ
ท าการ  นอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพรอมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบและสอบทานไวด้วย 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน  

แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จัดท า
ไวลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละ เรื่อง          
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพ่ือ ประโยชนใน     
การสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะๆ เพ่ือให้งานตรวจสอบด าเนินการไปอย่างราบรื่นทัน
ตามก าหนดเวลา 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1)จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจ าปีไดรับการอนุมัติ

แลว ผู้ตรวจสอบภายในน าเรื่องหรือกิจกรรมที่ระบุในแผน มาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
ซึ่งจะมีรายละเอียดของเรื่องและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ขอบเขตในการปฏิบัติงาน   
แนวทางการปฏิบัติงาน ชื่อผู้ตรวจสอบและระยะเวลาที่จะตรวจสอบ  

2) เสนอขอความเห็นชอบแผน ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการปฏิบัติงานเสนอให้ผู้อ านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตรวจสอบภายในขั้นตอนต่อไปและจัดส่ง สพฐ. 

2. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตของงาน  

1) ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพ่ือสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา 
และพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบ
ภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนด เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง  

2) จัดท าแบบส ารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ ภายหลัง
การตรวจสอบแต่ละครั้ง เพ่ือรับทราบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในรวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะน าไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายในให้สามารถตอบสนอง      
ต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้รับตรวจ  

3) เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้      
ความเชื่อมั่น อย่างเหตุสมผลว่า กระบวนการท างานของหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถน าไปสูผลการท างาน
ที่มีคุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริหาร ผู้รับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) จัดท าแบบส ารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็น ส่งให้หน่วยรับตรวจ แสดงความเห็นของ        
ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยควรส่งแบบส ารวจให้
ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง  

2)  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และแบบส ารวจความคิดเห็น 
ตามรอบระยะเวลาที่ต้องการทราบผล  
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3) วิเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ 
แยกเป็น 2 ลักษณะคือ  

 3.1) สภาพปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของหน่วยรับตรวจ สาเหตุและแนวทางการแกไข  
 3.2) ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)  สาเหตุ และ 

แนวทาง   การปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน  
4) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง กรมบัญชีกลาง

ก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่างๆของกิจกรรมการตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ไดแก ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจ หน้าที่        
ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระความเที่ยงธรรม ความระมัดระวังรอบคอบ ความเชี่ยวชาญ การบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน  การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน     

5) เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อย่างน้อยปีละครั้ง พรอมเสนอ   
แนวทางการพัฒนา แนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน ให้ไดมาตรฐาน 
หรือตามระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางไดก าหนดเกณฑ์การประเมิน ไวรวม 41 ประเด็น 
เช่น การจัดท ากฎบัตร  

6) รวบรวมข้อมูลที่ไดไวเป็นสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการพัฒนางานตรวจสอบ และพัฒนา 
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป  

7) ส่งแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลาง ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และส่งสรุป     
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ สพฐ. ทราบอย่างน้อยปลีะครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ สพฐ.ก าหนด 

งานธุรการและสารสนเทศ 
ขอบเขตงาน 

1. การรับและน าส่งหนังสือ ตามระบบโปรแกรมระบบส านักงานAMSS งานสารบรรณ  
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารใน ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบออนไลน์และทางโทรศัพท์ ให้กับผู้รับบริการ  
3. จัดท ารูปเล่มเผยแพร่ให้องคค์วามรู้ งานเกี่ยวกับระเบียบการเงิน บัญชี และงานพัสดุ  เพ่ือให้บริการ  

 งานธุรการและสารสนเทศ หมายถึง งานที่เก่ียวข้องกับการจัดหา จัดใช้ ดูแลและบริการเพื่อน ามาซึ่ง
การอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและประสานงานไม่ว่า
จะเป็นทางหนังสือ การพูด และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกการบริหารงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในกับกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตลอดจน    
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด ผลการปฏิบัติงานจาก แหล่งข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
อย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานตรวจสอบ 
การวางแผนและการจัดการความรู้และพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ควบคุมการรับเอกสารต่างๆจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ไว้ในทะเบียนคุม 
2. คัดแยก ประเภทของหนังสือ เอกสาร เสนอให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในทราบและ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
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3. จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงานที่มีการจัดท าขึ้น เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและเพ่ือการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 

4. ควบคุมการน าเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ     
การน าส่งหนังสือออกภายนอกในทะเบียนคุมฯ 

5. รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการด าเนินการเสร็จสิ้น เข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกใน 
การสืบค้นในภายหลัง 

6.  น าข้อมูลที่มี มาสังเคราะห์และประมวลผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้ใน 
การวางแผนการตรวจสอบ การสืบค้นเพื่อการตรวจสอบ การจัดการความรู้ เช่น 

- ข้อมูลสารสนเทศ ทางด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
- ข้อมูลสารสนเทศของผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยรับตรวจ และประเภทหรือประเด็น 

ความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือประมวลได้จากรายงานอ่ืนเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจสอบ 
- ข้อมูลสารสนเทศของผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อใช้ในการประเมิน 

ตนเองและวางแผนพัฒนาบุคลากร 
- ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมายที่เป็นประโยชน์ เพ่ือการเผยแพร่และ 

จัดการความรู้   ทั้งนี้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
6.1)  การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลโดยทั่วไปมีการจ าแนกเป็น 2 ประเภท ตามวิธีการเก็บรวบรวม ดังนี้ 
 6.1.1)  แหล่งปฐมภูมิ(Primary Sources) เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่เกิดของจ้อมูลโดยตรง 

เช่น การรายงานผลการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
 6.1.2)  แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้จากการที่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอื่นเก็บ 

รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานต่างๆ การใช้
ข้อมูลประเภทนี้จะต้องระมัดระวังเพราะอาจได้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน แต่มีส่วนดีคือประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 
 6.2  การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะน าไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบ 
ความถูกต้องก่อน การตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปกระท าใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  6.2.1  ความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลในส่วนย่อยและ
ส่วนรวม ความสมเหตุผลของข้อมูลและความเก่ียวข้องของข้อมูลตามความต้องการ 
  6.2.2  ความสมบูรณ์ของข้อมูล พิจารณาถึงความครบถ้วนและความเพียงพอของข้อมูล
ตามความต้องการ 
  6.2.3  ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล พิจารณาจากวันเวลาที่ระบุในเอกสารหรือแหล่งข้อมูล
นั้นๆโดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ ควรพิจารณาว่าเกิดในช่วงเวลาใด ต้องกับความต้องการหรือไม่ 
 6.3  การประมวลผลข้อมูล เป็นการน าข้อมูลมาประมวลผลให้ เป็นสารสนเทศ หรือเป็น            
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งท าได้โดยการจัดเป็นหมวดหมู่           
การเรียงล าดับ การแจงนับ การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ อาจท าได้ด้วยมือ การใช้เครื่องค านวณเล็กๆไปจนถึง
การใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินการ   การประมวลผลควรค านึงถึงประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  6.3.1  ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ต้องมีความชัดเจน 
  6.3.2  ข้อมูลที่เป็นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรียง 
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  6.3.3  การวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายและตรงที่สุด เช่ น ค่าร้อยละ อัตราส่วน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่าแจงนับความถ่ี เป็นต้น 
 6.4  การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการน าข้อมูลที่จัดท าเป็นสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์
แล้วน ามาเสนอ ซึ่งอาจน าเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายก็ได้ 
ทัง้นี้พิจารณาตามความเหมาะสมของการน าไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้นๆ 
 6.5  การเก็บข้อมูลและสารสนเทศ   อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์และต้อง
ค านึงถึงระบบของการค้นหา สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การน าข้อมูลมา
ประมวลผลใหม่ รวมทั้งการน าสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานต่างๆ 
 7.  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมายที่เป็นประโยชน์เพ่ือเป็นการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้รับบริการภายนอกด้วยช่องทางที่หลากหลาย 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไปรวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะน ามาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่
ปรึกษาท่ีเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

แนวปฏิบัติ 
1.หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ท่ี  

ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม2.ผู้ตรวจสอบภายในควร
ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และ
กฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1 ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity):ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยให้เกิด

ความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity):ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูลประเมินผลและ

รายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมใน
ทุกๆสถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือ 
การประเมินนั้น 
                3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality):ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและสิทธิแห่ง
ข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency):ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่ 
   



๓๗ 
 

  

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ๓๗ 

  

หลักปฏบิัติงาน 
                  1. ความมีจุดยืนที่ม่ันคง(Integrity) 

         1.1   ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียรและ  
มีความรับผิดชอบ 

         1.2   ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือสร้าง  
ความเสียหายต่อส่วนราชการ 

        1.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 

   2. ความเที่ยงธรรม(Objectivity) 
         2.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆที่จะน าไปสู่

ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ  รวมทั้งกระท าการใดๆที่จะท าให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

         2.2  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆที่จะท าให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่
เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

         2.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งหมดท่ี
ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  จะท าให้รายงานการตรวจสอบ
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าที่ผิดกฎหมาย  

        3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
                        3.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก           
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                        3.2  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเอง และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
                      4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

        4.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถทักษะและ
ประสบการณ์ 

        4.2  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 

         4.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

  

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ๓๘ 

  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
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