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กระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และท่ีเทียบเท่าจัดให้
มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานยึดตามแนวทางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
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บริหารความเสี่ยง การด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด และการ
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเป็น
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จะใช้เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารในการก ากับดูแลการ
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บทท่ี 1 
 

 

บทน ำ 
 

 

1. ควำมเป็นมำของกำรตรวจสอบภำยในภำครำชกำร 
การตรวจสอบภายในภาคราชการ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

จากคลัง พ.ศ. 2505 ไดก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการ ในหน่วยงาน 1 คนหรือหลาย
คนเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายของเจาของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการ
มอบหมายเป็นการภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ไดถูกน าไปก าหนดไวใน
ระเบียบ การรับจ่าย การเก็บรักษา และการน าส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2516 แทน โดยก าหนดให้
หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการซึ่งไม่ต่ ากว่าชั้นตรีอย่างน้อย 2 คน เป็น
กรรมการตรวจสอบการเงินประจ าเดือนทุกเดือน และมีการแกไข ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2520 โดย
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน จากเดิมที่ก าหนดให้ท างานในลักษณะของ
คณะกรรมการการตรวจสอบการเงิน เป็นแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการนั้น หรือของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้น แล้วแต่กรณ ี

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0201/078 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง 
กรม และส่วนราชการที่เทียบเทา รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีอัตราก าลังเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแตก่รณีและให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม  

พ.ศ. 2531 – 2532 กระทรวงการคลังไดพิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ เพ่ือสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบไดอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในระเบียบการรับ จ่าย การเก็บรักษา และการน าส่งเงิน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงของการ
ตรวจสอบภายใน จึงไดยกเลิกข้อก าหนด เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในระเบียบดังกล่าว และน ามา
ก าหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532 (ซึ่งไดมี
การปรับปรุงแกไขครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2542) 

ในปลายปี พ.ศ. 2541 ถึงต้นปี 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใน หลักการตามข้อเสนอ
ของกระทรวงการคลัง ให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ากระทรวงเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมของกระทรวง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการควบคุม ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน งาน โครงการต่าง ๆ และให้
จัดตั้งกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและ ท าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายใน ของกระทรวง โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ งานโครงการที่มีความส าคัญ หรือที่มีความ
เสี่ยงสูง หรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่า อาจจะมีความเสียหายการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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จนถึงระเบียบการเบิก–จ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ก าหนดให้
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเกิดขึ้น โดยประสาน
แผนการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม เพ่ือให้การตรวจสอบมีขอบเขตงานที่กว้างขวาง
และไมซ่้ าซ้อนกัน 

แนวคิดการตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน โดยถือเป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงมีความเข้าใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบ
โดยการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่ก าหนด
โดยหน่วยกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมองค์กร 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ใช้อ้างอิงในระดับสากลคือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The Professional Practice Standards for Internal 
Auditing) ของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และปัจจุบัน IIA 
และIIA Research Foundation ของสหรัฐอเมริกาไดปรับปรุงและแกไขมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปัจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนค านิยาม
ของการตรวจสอบภายในใหม่ ซึ่งเน้นเรื่องการเป็นหลักประกันที่เที่ยงธรรมและการเป็นที่ปรึกษาอิสระ
ของผู้บริหาร 

2. แนวคิด หลักกำร และเป้ำหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน 
2.1 แนวคิด 

1) การตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบันโดยถือว่าเป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานทั้งในภาคเอกชนและภาคราชการ ซึ่งเดิมจะเน้นเฉพาะการ
ตรวจสอบทางด้าน การเงินการบัญชี ส าหรับหน้าที่งาน 3 ลักษณะ คือ การตรวจสอบ การติดตามและ
การประเมินผล 

2) ในปัจจุบันไดเน้นเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัดในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จึงเพ่ิมการตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ
การบริหาร 

2.2 หลักกำร 
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการจะยึดถือหลักการเพ่ือให้ปฏิบัติงานตรวจสอบได

บรรลุตาม แนวคิดข้างต้น 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1) มีอ ำนำจที่จะเข้ำตรวจสอบ คือ การที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไดรับมอบอ านาจเพียง

พอที่จะเข้า สังเกตหรือตรวจสอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบไดทั้งหมด 
2) เสรีภำพในกำรตรวจสอบ คือ ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบ

ทุก ๆ ด้าน 
3) ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องไมมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบโดยตรงกับงำนที่ท ำกำร

ตรวจสอบ 
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2.3 เป้ำหมำย 
เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแนวคิดและหลักการตามข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวจึง

ควรให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องไดเข้าใจถึง
ระบบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ คือ โครงสร้างการจัดองค์กร สายการบังคับบัญชา ต าแหน่ง
และอัตราก าลัง ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลงานของ
ผู้ตรวจสอบ  
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3.2 ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร ควรท าอะไรก่อนและหลัง 
3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ 
3.4 ผู้บริหารสามารถคิดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
3.5 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
3.6 บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
3.7 ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
3.8 เป็นประโยชน์ในการท างานและการฝึกอบรม 
3.9 เหมาะสมกับหน่วยงานและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 

 

4. ขอบเขต 
การจัดท ากระบวนการตรวจสอบภายใน มีเนื้อหาครอบคลุมในด้านการวางแผนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานและติดตามผล โดยการอธิบายรายละเอียดของการ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ตลอดจนเอกสารอ้างอิงที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยแบ่งเป็น  

4.1 การสอบทานความเชื่อถือได้ ทางด้านความถูกต้องสมบูรณ์ การสารสนเทศของข้อมูล 
และการด าเนินงาน  

4.2 สอบทานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่องค์กรก าหนด 

4.3 สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน 
4.4 ประเมินการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ  
4.5 การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับว่าได้ผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนงานขององค์กร  
4.6 การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในขององค์กร 
 

5. นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 
กำรตรวจสอบภำยใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง

ธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายใน จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  



 4 
 

กระดำษท ำกำร (Work Papers) หมายถึง เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นระหว่าง
การตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆที่ใช้ ในการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลการประเมิน  และวิเคราะห์และผลสรุปของการ
ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร (ส่วนรำชกำร) หมายถึง ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหน้า
ของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมในส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภำยใน หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ 

ผู้ตรวจสอบภำยใน หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม และผู้ตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง 

ผู้ตรวจสอบภำยในระดับกรม หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการระดับกรม 
ส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดทบวง หรือผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน และเป็นกรมและผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หมายถึง ต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่
ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้มอบหมำยงำน หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 
ผู้รับบริกำร หมายถึง ผู้ร้องขอรับบริการ หรือหน่วยรับตรวจ  
หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน หมายถึง แผนก หน่วยงาน ทีมงานที่ให้ค าปรึกษา หรือ

ผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพที่ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและบริการปรึกษาอย่างอิสระ เพ่ือสร้างคุณค่า
เพ่ิม และปรับปรุงระบบการด าเนินงานของส่วนราชการ การตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้โดยการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน เพ่ือ
ช่วยให้ส่วนราชการสามารถพัฒนา กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

กำรบริกำรให้หลักประกัน (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือน ามาประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการก ากับดูแลขององค์กร เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี 

กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting Services) หมายถึง การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษาและบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ และปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้
ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม 

แผนกำรตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท า
ขึ้น โดยจัดท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
แต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพ่ือ
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ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และเพ่ือให้งานตรวจสอบด าเนิน
ไปอย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 

แผนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานส าหรับงานที่ได้รับมอบหมายที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งจะมีขั้นตอน
ย่อย ดังนี้ ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดขอบเขต ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การก าหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดส าหรับงานที่ได้รับ
มอบหมายที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้อง
ตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไรที่หน่วยรับตรวจใด จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานใน
รายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

Charter หมายถึง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในกฎบัตร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ หมายถึง การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

ส่วนราชการให้ดีข้ึน ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กับส่วนราชการ 

กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงานขององคก์รเพ่ือประเมิน
ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) รวมถึงการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงการใช้ทรัพยากรและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Compliance) 
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บทท่ี 2 
 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบนักตรวจสอบภำยใน 
 

1. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
ลักษณะงานของผู้ตรวจสอบภายใน คือ งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และ

หลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมทั้งในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมทั้งใน ด้านการเงินการบัญชี และด้านการบริหารงานอย่างมีระบบ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 

กำรบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน ประกอบด้วยการประเมินหลักฐานอย่างเที่ยงธรรมโดยผู้
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ความเห็นหรือข้อสรุปอย่างเป็นอิสระ ในกระบวนการ ระบบงาน หรือเรื่องอ่ืนๆ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ก าหนดลักษณะและขอบเขตของภารกิจการให้ความเชื่อมั่น ซึ่งจะมีผู้ที่
เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ  

 1) เจ้ำของงำน ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ 
ระบบงาน หรือเรื่องอ่ืนๆ  

 2) ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท าการประเมิน  
 3) ผู้ใช ้ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้ผลการประเมิน 

กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ มีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน า และโดยทั่วไปจะให้บริการก็ต่อเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการเป็นการเฉพาะ ลักษณะ และขอบเขตของภารกิจการให้ค าปรึกษาจะ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้รับบริการ ภารกิจการให้ค าปรึกษาจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ  

 1) ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา  
 2) ผู้รับบริกำร ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการรับค าปรึกษา ในการให้บริการ

ให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะ
ผู้บริหาร 

2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
ลักษณะงำน (Nature of Work) ลักษณะของกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน คือ การ

ประเมินและการมีส่วนช่วยองค์กรในการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และระบบ
ก ากับดูแลกิจการ ได้แก่ 

1.  กำรบริหำรควำมเสี่ ยง  (Risk Management) โดยติดตามและประเมิน
ประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ ประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ ระบุความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
และต้องระมัดระวังต่อการเกิดขึ้นจริงของความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ประสานความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่
ได้รับจากบริการให้ค าปรึกษาในกระบวนการประเมินความเสี่ยงขององค์กร 

2. กำรควบคุม (Control) โดยการประเมินความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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3. กำรก ำกับดูแลองค์กร (Governance) ควรประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการรักษา
จริยธรรมและคุณค่าองค์กรอย่างเหมาะสม การสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารและการรายงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมในองค์กร การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลระหว่างคณะกรรมการองค์กร ฝ่าย
บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

กำรวำงแผนงำนที่จะปฏิบัติ (Engagement Planning) ผู้ตรวจสอบภายในควรพัฒนาและ
จัดท าแผนงานที่จะปฏิบัติในแต่ละงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาเรื่องส าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานที่จะตรวจ 
2. ความเสี่ยงส าคัญ ทรัพยากร การปฏิบัติงาน วิธีการควบคุมผลกระทบ 
3. ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมงาน

ที่จะตรวจเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้าง หรือรูปแบบการควบคุมท่ีเหมาะสมที่เกี่ยวข้อง 
4. โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมในงานนั้น ให้ดี

ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Performing the Engagement) ผู้ตรวจสอบภายในต้องท า

การวิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกสารสนเทศอย่างเพียงพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์งานตรวจ ได้แก่ 
1. กำรวิเครำะห์และประเมินผล (Analysis and Evaluation) สรุปและแสดงผลการ

ตรวจ โดยมีพ้ืนฐานจากวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม 
2. กำรบันทึกสำรสนเทศ  (Recording Information) ควรบันทึกสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องที่ใช้สนับสนุนสรุปผลการตรวจสอบ ได้แก่ 
- การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะเผยแพร่

ข้อมูลเหล่านั้นไปสู่บุคคลภายนอก 
- ก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการเก็บข้อมูลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติขององค์กร 
- ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลงานตรวจสอบ 

การเผยแพร่ไปสู่บุคคลทั้งภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์กร 
3. กำรก ำกับควบคุมงำนตรวจสอบ (Engagement Supervision) ควรได้รับการ

ควบคุมก ากับอย่างเหมาะสมที่จะสร้างความมั่นใจว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีการประกันคุณภาพ 
รวมทั้งมีการพัฒนาพนักงานตรวจสอบ 

กำรสื่อสำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ (Communications Monitoring Report) เป็น
การรายงานต้ังแต่วัตถุประสงค์การตรวจ ขอบเขต และข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนปฏิบัติการแก้ไขที่
จะน ามาปฏิบัติ ตามแบบฟอร์มและเนื้อหาสาระในแต่ละลักษณะงานที่ตรวจอย่างถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ชัดเจน กะทัดรัด สร้างสรรค์ สมบูรณ์ และทันกาล หากมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมี
ผลกระทบต่องานตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบควรสื่อสารสารสนเทศที่แก้ไขให้ถูกต้องไปยังผู้
ได้รับการสื่อสารที่ผิดพลาดนั้น ทั้งนี้ ผลการตรวจควรเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างไม่
ครบถ้วนพร้อมด้วยเหตุผล และผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามที่มีต่องานตรวจนั้นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานครบถ้วนและทันกาล 
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3. โครงสร้ำงองค์กรงำนตรวจสอบภำยในภำครำชกำร  
ปัจจุบันโครงสร้างงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการประกอบด้วย 

1. หน่วยตรวจสอบภำยในระดับกรม/ จังหวัด 
เป็นสายงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลางและผู้ว่าราชการ

จังหวัดในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดท าหน้าที่เป็น
เครื่องมือของผู้บริหาร ในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
ส่วนราชการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานภายในของส่วนราชการ 

2. กลุ่มงำนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง 
เป็นสายงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงและท าหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการใน
กระทรวง ตามท่ีปลัดกระทรวงและ/ หรือคณะกรรมการตรวจสอบฯมอบหมาย 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบภำครำชกำร 
แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ท าหน้าที่สอบทานและก ากับดูแลระบบการตรวจสอบ

ภายในในภาพรวมของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ และรายงานผลให้ปลัดกรทรวงหรือรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีทราบตามควรแกกรณ ี

รูปที่ 1 โครงสร้ำงองค์กรงำนตรวจสอบภำยในภำครำชกำร 
 

 
ที่มำ : เว็บไซตกรมบัญชีกลำง (กำรตรวจสอบภำยในรำชกำร) www.cgd.go.th
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4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
รูปที่ 2 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
ที่มำ : http://www.nsru.ac.th/th/intro/administration/structure 
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รูปที่ 3 โครงสร้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

 
ที่มำ : เว็บไซต์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน) 
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3. จรรยำบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
ประมวลจรรยาบรรณ ครอบคลุมค าจ ากัดความของการตรวจสอบภายใน โดยผนวกสาระส าคัญอีกสอง

ประการ คือ  
1. หลักกำร (Principles) ที่เก่ียวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบ

ภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักการต่อไปนี้ 
1) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและท า

ให้วิจารณญาณของ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ  
2) ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพในการรวบรวม ประเมิน และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลางไม่ล าเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพล
เหนือการประเมิน  

3) กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็น
เจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับและไม่เปิดเผย ข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมาย
หรือวิชาชีพก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

4) ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะใช้ความรู้ ทักษะ  และ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

2. หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) คือ สิ่งทีผู่้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ หลักปฏิบัติ
เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตีความและประยุกต์หลักการไปใช้จริงและพึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอย่างมี
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

1) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีส านึกรับผิดชอบ  
1.2 ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพก าหนด  
1.3 ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือการกระท าที่อาจเสื่อมเสีย ต่อ

วิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองค์กร  
1.4 เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของ องค์กร 

2) ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) 
2.1 ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมินอย่าง 

เป็นกลาง ไม่ล าเอียง ของตน ทั้งนี้ รวมไปถึงการกระท าหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อ ผลประโยชน์ขององค์กรด้วย  
2.2 ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ  
2.3 เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงานผลการ 

ตรวจสอบบิดเบือนไป 
3) กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) 

3.1 รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติ 
3.2 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือการใด ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อ 

วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององค์กร 
4) ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) 

4.1 ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในงานส่วนที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ 
งานส่วนนั้นเท่านั้น  
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4.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ 
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นหลัก  

4.3 พัฒนาความช านาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 3 
 

กระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

1. หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภาย ใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ ส าคัญของการ
บริหารหน่วยงานในการติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการ
เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐนั้น ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน วิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน ( International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing) ที่
ก าหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA) อันจะ
ท าให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

1.1 โครงสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือสะดวกต่อการท าความเข้าใจและน าไปใช้ตลอดจนการอ้างอิง 
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงก าหนดให้มีรหัสตัวเลขก ากับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน พร้อมกับค าอธิบาย ถึง
การน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้ค าปรึกษา ดังนี้ 

1. มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ ของ
หน่วยงานและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่1000 เป็นต้นไป 

2. มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง 
ลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่2000 เป็น
ต้นไป 

การน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้ค าปรึกษา จะ
มีตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้  

1. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น 
1000.A1 เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐที่ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตร 
และ 1130.A3 เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้ค าปรึกษามาก่อน เป็นต้น  

2. งานบริการด้านให้ค าปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น 
1000.C1 เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ค าปรึกษาที่ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตร และ 1220.C1 เป็นการ
อธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น 
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รูปที่ 4 ส ำหรับผังโครงสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในเป็นดังนี้ 
ผังโครงสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในด้ำนคุณสมบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

1000 วัตถุประสงค์ อ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน ตามท่ีปรากฏในกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน

1100 ความเป็นอิสระและ
ความเท่ียงธรรม

๑๑๑๐ ความเป็นอิสระ
ภายในหน่วยงาน
๑๑๒๐ ความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
๑๑๓๐ ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระ
หรือความเท่ียงธรรม

1200 ความเชี่ยวชาญและ
ความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงประกอบวิชาชีพ

๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ
๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ
๑๒๓๐ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

1300 การประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน

๑๓๑๐ การประเมินการประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพงาน
๑๓๒๐ การรายงานผลการประเมิน การ
ประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

2000 การบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน

- 2010 การวางแผนการ
ตรวจสอบ
- 2020 การเสนอและอนุมัติ 
แผนการตรวจสอบ
- 2030 การบริหารทรัพยากร
- 2040 นโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติงาน
- 2050 การประสานงานและการ
ใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น
- 2060 การรายงานต่อ หัวหน้า
ส่วนราชการ และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
- 2070 ผู้ให้บริการตรวจสอบ 
จากภายนอกและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานของรัฐ

20100 ลักษณะของงาน
ตรวจสอบภายใน

- 2110 การก ากับดูแล
- 2120 การบริหารความเสี่ยง
- 2130 การควบคุม

2200 การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน

- 2210 การก าหนด
วัตถุประสงค์
- 2220 การก าหนดขอบเขต
การปฏิบัติงาน
- 2230 การจัดสรร
ทรัพยากร
- 2240 แนวทางการ
ปฏิบัติงาน

2300 การปฏิบัติงาน

- 2310 การระบุข้อมูล
- 2320 การวิเคราะห์และ
ประเมินผล
- 2330 การจัดเก็บข้อมูล
- 2340 การก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน

2400 การรายงาน
ผลการตรวจสอบ

- 2410 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการ
ตรวจสอบ
- 2420 คุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบ
- 2430 การระบุข้อความการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ 
จรรยาบรรณ การตรวจสอบภายใน
- 2440 การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ
- 2450 การให้ความเห็นในภาพรวม

2500 การ
ติดตามผล

2600 การ
ยอมรับสภาพ
ความเสี่ยงของ
ฝ่ายบริหาร

ผังโครงสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในด้ำนคุณสมบัติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : เว็บไซต์กรมบัญชีกลำง (ระเบียบ มำตรฐำน คู่มือ แนวปฏิบัติ ) 
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1) มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 
1000 : วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่  และความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดย
ให้สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์มาตรฐาน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้อง
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าว ให้หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐ
ทราบทั่วกัน 

 กำรตีควำม : 
 กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน คือ เอกสารทางการที่ก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจ

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการ
ก าหนดสถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ  การก าหนดสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

1100 : ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม 
กำรตีควำม : 
ควำมอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติหัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูก จ ากัดสิทธิ
ในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

ควำมเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความล าเอียง เพ่ือเป็นการเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน 
ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูง หรือชัก
น าจากผู้อ่ืน ทั้งนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

1110 : ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องยืนยันต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ ถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
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กำรตีควำม : 
ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน คือ การที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ 

รายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ  เช่น 

 การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง 
 การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 การอนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 การพิจารณาสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 การสอบถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมของการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และ

ความเพียงพอของทรัพยากร 
 การสอบถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมของการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและ

ความเพียงพอของทรัพยากร 
1110.A1 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ ในเรื่อง

ของการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ กรณีที่มีการแทรกแซง 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงหรือหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ  

1111 : กำรมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบและหัวหน้ำส่วน
รำชกำร  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าส่วนราชการ  

1112 : บทบำทของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่นอกเหนือจำกงำน
ตรวจสอบภำยใน 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหรือคาดว่าจะมีบทบาทหรือความรับผิดชอบ
ที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีมาตรการป้องกัน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อความเป็นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรม 

กำรตีควำม : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับการร้องขอให้เพ่ิมบทบาทหรือความ

รับผิดชอบนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน เช่น ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์หรือกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบทบาทหรือความรับผิดชอบ
นี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบท าให้ขาดความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมต่อกิจกรรมการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ ต้องมีการก ากับดูแล สอบทาน
การปฏิบัติงาน และการก าหนดมาตรการป้องกันในการก ากับดูแล รวมทั้งสอบทานสายการรายงานและ
บทบาทหน้าที่เป็นระยะๆเพ่ือให้ได้รับความเชื่อมั่นในบทบาทหรือความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึน 

1120 : ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ล าเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด  และให้

หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
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กำรตีควำม : 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ในฐานะอัน

เป็นที่ไว้วางใจและตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพหรือผลประโยชน์ส่วนตัว  โดย
ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตาม  ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์สามารถเกิดข้ึนได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณหรือความไม่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานแต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพของ  ผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบั่นทอน
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของ   ผู้ตรวจสอบภายใน 

1130 : ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม 
ในกรณีท่ีมีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นใน
แต่ละกรณ ี

กำรตีควำม : 
ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม ไม่ได้จ ากัดเฉพาะความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ แต่รวมถึงการถูกจ ากัดในขอบเขตการปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูล  บุคคล และทรัพย์สิน 
ตลอดจนข้อจ ากัดของทรัพยากร เช่น งบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มี
หน้าที่เปิดเผยข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในครั้งนั้นและรายงานข้อจ ากัดให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
ก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

1130.A1 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน
เพราะอาจท าให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 

1130.A2 : การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบอยู่นั้น จะต้องให้มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอ่ืนภายในหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยอีกชั้นหนึ่ง 

1130.A3 : หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้บริการ
ค าปรึกษามาก่อน ถ้าลักษณะการให้ค าปรึกษานั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม  ดังนั้น การ
มอบหมายงานต้องพิจารณาถึงความเท่ียงธรรมส่วนบุคคลของผู้ตรวจสอบภายในที่จะไปตรวจสอบด้วย 

1130.C1 : ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาในงานที่ตนเคย
มีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 

1130.C2 : ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดในอันที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถ
บริการให้ค าปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรมผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจ ากัด
ดังกล่าวให้กับ    ผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 

1200 : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง

รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
1210 : ควำมเชี่ยวชำญ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆจากการปฏิบัติงาน
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ตรวจสอบ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

กำรตีควำม : 
ควำมเชี่ยวชำญ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล  ซึ่งความเชี่ยวชาญจะ
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้ม และประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพ่ือสามารถให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้
จากองค์กรในทางวิชาชีพ เพ่ือให้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แสดงให้
เห็นถึงความเชี่ยวชาญ 

1210.A1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ
หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

1210.A2 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของการ
เกิดทุจริต และให้แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ แต่ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องมีความ
เชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง 

1210.A3 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การควบคุมพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งเทคนิค วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็
ตามผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

1210.C1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้ค าปรึกษาหรือ
ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

1220 : ควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้หมายความว่า
จะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

1220.A1 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมาย
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

• ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและความส าคัญ
ของเรื่องที่จะตรวจสอบ 

• ความเพียงพอและประสิทธิผลของการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุม 

• โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดความผิดปกติ การทุจริตหรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีนัยส าคัญ 
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• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความเชื่อมั่นเมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1220.A2 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

1220.A3 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ 
แม้ว่า      ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า จะมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญได้ทั้งหมด 

1220.C1 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาด้วยความระมัดระวัง
อย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

• ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการ รวมทั้งลักษณะ
ของเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ 

• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็น เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในการบริการให้ค าปรึกษาเมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับ 

1230 : กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
1300 : กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบ

ภายในโดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
กำรตีควำม : 
กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน ได้รับการออกแบบเพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่า

การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์
มาตรฐาน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งท าให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามาก ากับดูแล
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

1310 : กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก

หน่วยงานของรัฐ 
1311 : กำรประเมินผลจำกภำยใน 
การประเมินผลจากภายในหน่วยงานของรัฐต้องประกอบด้วย 
• การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
• การสอบทานเป็นระยะ ๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่

ภายในหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ 
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กำรตีควำม : 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นส่วนส าคัญของการก ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจ าตลอดเวลา  โดยการติดตามและ
ประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบายและแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  

กำรสอบทำนเป็นระยะ ๆ เป็นการประเมินเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์  มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ หมายถึง ต้องมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ 

1312 : กำรประเมินผลจำกภำยนอก 
การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี โดยบุคคลหรือคณะ

บุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

• รูปแบบและความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 
• คุณสมบัติและความเป็นอิสระ รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนของ

บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
กำรตีควำม : 
กำรประเมินผลจำกภำยนอก หรือกำรประเมินตนเองที่ได้รับกำรรับรองโดยบุคคลที่มี

ควำมเป็นอิสระจำกภำยนอก ซึ่งต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผู้ประเมินจากภายนอกอาจให้ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
หรือการปฏิบัติงาน 

บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกที่มีควำมเหมำะสมต้องมีความรู้
ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและด้านกระบวนการประเมินผลจากภายนอก 
โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด  ความซับซ้อน 
และลักษณะงานรวมถึงเทคนิค โดยคณะผู้ประเมินแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องมีความสามารถครบทุกด้านแต่
คณะผู้ประเมินทั้งคณะควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องใช้
วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก
ภายนอกว่ามีความสามารถและคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ 

ควำมเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอก หมายถึง การ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ หรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ  
ให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระของผู้ประเมินจากภายนอก เพ่ือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้น 

1320 : กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและ

ภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบในเรื่องดังนี้ 
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• ขอบเขตและความถี่ของการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 
• คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ประเมิน

จากภายนอก รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
• รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
• แผนการปรับปรุงแก้ไข 
กำรตีควำม : 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา และความถี่ของการรายงานผลการประเมินการ
ประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน และพิจารณาถึงภารกิจงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในกฎบัตร 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  โดยการรายงานผลการ
ประเมินจากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการประเมินจากภายนอกข้ึนอยู่กับความถ่ีใน
การประเมิน 

1321 : กำรระบุข้อควำม “เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนและจรรยำบรรณกำร
ตรวจสอบภำยใน” 

การระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในก็ต่อเมื่อมีผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 

กำรตีควำม : 
กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนและจรรยำบรรณกำรตรวจสอบภำยใน เมื่อ

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนข้อความดังกล่าว  โดยผลการ
ประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

1322 : กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนและจรรยำบรรณ
กำรตรวจสอบภำยใน 

กรณีท่ีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และมีผลกระทบต่อขอบเขตหรือ
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และผลกระทบที่
เกิดข้ึนให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

2) มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
2000 : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล 

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานของรัฐ 
กำรตีควำม : 
การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 
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• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน แนวโน้ม
และประเด็นที่เกิดข้ึนใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐได้ 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับหน่วยงำนของรัฐและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความ
เสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุม รวมทั้งการให้ความเชื่อม่ันอย่างเท่ียงธรรมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

2010 : กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน

ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 

กำรตีควำม : 
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในต้องหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าความเข้าใจต่อ
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและกระบวนการบริหารความเสี่ยง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนและปรับแผนการตรวจสอบตามความจ าเป็น  เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานของรัฐ  ได้แก่ ความเสี่ยง การปฏิบัติงาน โครงการ
ระบบ และวิธีการควบคุมต่าง ๆ 

2010.A1 : การวางแผนการตรวจสอบต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยง และต้องน าข้อมูลข่าวสารของหัวหน้าส่วนราชการ และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) มาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย 

2010.A2 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวัง
ของหัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อความเห็นของการ
ตรวจสอบภายใน และข้อสรุปอื่น ๆ 

2010.C1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
ช่วยให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงการสร้างคุณค่าเพ่ิม และการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องก าหนดงานบริการให้ค าปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบ
ด้วย 

2020 : กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบ และทรัพยากรที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) พิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 
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2030 : กำรบริหำรทรัพยำกร 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสมเพียงพอ 

และเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัต ิ

กำรตีควำม : 
ควำมเหมำะสม หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่าง ๆ 

ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
ควำมเพียงพอ หมายถึง ปริมาณ ของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบรรลุผลตามแผนการ

ตรวจสอบ ซึ่งการน าทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการน าไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

2040 : นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติงำน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายและวิ ธีการปฏิบัติงานให้

ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
กำรตีควำม : 
การก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และความซับซ้อนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2050 : กำรประสำนงำนและกำรใช้ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ่ืน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงาน และ

การพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนที่ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงาน
ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

กำรตีควำม : 
กิจกรรมกำรประสำนงำน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจใช้ผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอ่ืน โดยการก าหนดกระบวนการส าหรับการใช้ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ่ืน และพิจารณาถึงความสามารถความเที่ยงธรรมและการใช้ความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการบริการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาของผู้อ่ืน  นอกจากนี้ ควรมีความ
เข้าใจถึงขอบเขตวัตถุประสงค์และผลของการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้
ค าปรึกษาของผู้อ่ืนอย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปและความคิดเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่าง
เพียงพอ 

2060 : กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร และ คณะกรรมกำรตรวจสอบ(ถ้ำมี)  
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  ๆให้

หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) ทราบถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ  และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็นความเสี่ยง
และการควบคุมที่มีนัยส าคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการก ากับดูแล รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่
หัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) ให้ความส าคัญ 
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กำรตีควำม : 
ควำมถี่และเนื้อหำของกำรรำยงำน เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) ถึงความส าคัญของข้อมูล
และความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานที่ต้องการเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(ถ้ามี) พิจารณาสั่งการ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานและสื่อสารต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) ในเรื่องเกี่ยวกับ 

• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
• ความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
• แผนการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการ

ตรวจสอบ 
• ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• รายงานผลการตรวจสอบ 
• การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในและ

แผนการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจัดการกับประเด็นที่มีนัยส าคัญ 
• การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เห็นว่าความเสี่ยงนั้นไม่อาจยอมรับได้ 
2070 : ผู้ให้บริกำรตรวจสอบจำกภำยนอกและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนของ

รัฐ 
ในกรณีที่การตรวจสอบภายในด าเนินการ โดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน

หน่วยงานของรัฐยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ให้บริการจาก
ภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุตามที่ก าหนดไว้ 

กำรตีควำม : 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ สามารถแสดงให้เห็นจากการประเมินการ

ประกันและปรับปรุงคุณภาพงานให้สอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายใน  หลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ 

2100 : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมิน และช่วยสนับสนุนให้มีการ

ปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้
วิธีการที่เป็นระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในจะ
มีความน่าเชื่อถือและเพ่ิมคุณค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผล
ของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง  รวมทั้งได้ค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

2110 : กำรก ำกับดูแล 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้ค าแนะน าที่เหมาะสมใน

การปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ 
• การก าหนดยุทธศาสตร์และการด าเนินงาน 
• การก ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
• การเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณค่าเพ่ิมให้เกิดภายในหน่วยงานของรัฐ 
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• การให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิผลและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 

• การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในหน่วยงาน
ของรัฐ 

• การประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นอ่ืน ๆ และฝ่าย
บริหารของหน่วยงานของรัฐ 

2110.A1 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินการออกแบบการ
น าไปสู่การปฏิบัติและความมีประสิทธิผลของกิจกรรมหรืองานโครงการ  รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณหน่วยงานของรัฐ 

2110.A2 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินว่าการก ากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ของรัฐ 

2120 : กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมีประสิทธิผล  และ

สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กำรตีควำม : 
การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของ

ผู้ตรวจสอบภายในจากผลการประเมินว่า 
• วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของ

หน่วยงาน 
• การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
• การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม  โดยเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
• การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงาน

อย่างทันเวลา เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) หรือ
หัวหน้าส่วนราชการน ามาปรับปรุงการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
ประเมินความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่ละเรื่องซึ่งเมื่อน าผลการตรวจสอบต่าง 
ๆ มาพิจารณาเข้าด้วยกัน จะท าให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง จากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องโดย
สามารถด าเนินการประเมินผลแยกต่างหากหรือรวมทั้งสองแบบ 

2120.A1 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลการด าเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และ

การด าเนินงาน 
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
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• การดูแลทรัพย์สิน  
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ์ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อ

สัญญาต่าง ๆ 
2120.A2 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริตและ

วิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
2120.C1 : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้อง

สามารถระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและระมัดระวังความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส าคัญ
ที่อาจเกิดข้ึนด้วย 

2120.C2 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

2120 .C3 : การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงละเว้นในส่วนของการด าเนินการ ซึ่งเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

2130 : กำรควบคุม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุมใน

เรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุม 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2130.A1 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุม เพ่ือให้การควบคุมที่มีอยู่สามารถตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การก ากับ
ดูแล การด าเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและ

การด าเนินงาน 
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
• การดูแลและรักษาทรัพย์สิน 
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ์ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อ

สัญญาต่าง ๆ 
2130.C1 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ได้รับจากการ

บริหารงานให้ค าปรึกษามาใช้ในการประเมินผลการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
2200 : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก าหนด

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

2201 : ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผน 
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
• ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่จะน ามาใช้ใน

การควบคุมผลการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น 
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• ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการด าเนินงานของกิจกรรม 
ตลอดจนวิธีการที่จะน ามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

• ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของ
กิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบการควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

• โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 
2201.A1 : กรณีที่เป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน ส าหรับการให้บริการแก่หน่วยงาน

ภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต ความ
รับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเผยแพร่ผลงานและการ
เข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริการให้ความเชื่อมั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2201.C1 : การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจ
กับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบและความคาดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริการ 
ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญต้องมีการบันทึกเรื่องท าความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2210 : กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
2210.A1 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ที่จะตรวจสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 
2210.A2 : การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด  ข้อบกพร่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับรวมทั้งความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส าคัญ 

2210.A3 : หลักเกณฑ์ที่เพียงพอเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประเมินการก ากับดูแลการ
บริหารความเสี่ ยง  และการควบคุม  ซึ่ งผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่าฝ่ายบริหารและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) หรือหัวหน้าส่วนราชการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เพียงพอในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงาน ในกรณีหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดมีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่าหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับฝ่ายบริหารและหรือคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้า
มี) หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 

กำรตีควำม : 
ประเภทของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลมีดังนี้ 
• หลักเกณฑ์ภายใน เช่น นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
• หลักเกณฑ์ภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ เป็นต้น 
• หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นแบบ/หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ เช่น 

แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น 
2210.C1 : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องค านึงถึงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมตามขอบเขตที่มีการเห็นชอบ
ร่วมกันกับผู้รับบริการ 

2210.C2 : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ต้องสอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่า ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
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2220 : กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วย

ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
2220.A1 : ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบ

การท างานต่าง ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆรวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความ
ดูแลของบุคคลอื่น ๆ 

2220.A2 : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น หากผู้รับบริการขอรับ
ค าปรึกษาในเรื่องที่มีนัยส าคัญ ผู้ตรวจสอบภายในควรท าความเข้าใจกับผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ใน
การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการให้ค า ปรึกษาแก่ผู้รับบริการผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการให้ค าปรึกษา 

2220.C1 : การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่าได้
ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หากในระหว่างปฏิบัติงานมีการ
ปรับปรุงเงื่อนไขเก่ียวกับขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไขที่
ปรับปรุงนั้น เพ่ือพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ 

2220.C2 : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ
การควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ 

2230 : กำรจัดสรรทรัพยำกร 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงานตลอดจนข้อจ ากัดของ
เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

กำรตีควำม : 
เหมำะสม คือ การผสมผสานระหว่างความรู้ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน 
เพียงพอ คือ ปริมาณของทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ 
2240 : แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
2240.A1 : แนวทางการปฏิบัติงานต้องก าหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ  วิเคราะห์ 

ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องด าเนินการ
ขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที 

2240.C1 : แนวทางการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและเนื้อหา
สาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2300 : กำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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2310 : กำรระบุข้อมูล 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลที่มีความเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง

และท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
กำรตีควำม : 
ข้อมูลที่มีความเพียงพอ เป็นสิ่งที่เป็นความจริง มีความเพียงพอ และสามารถที่จะโน้ม

น้าวให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภายในข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ  เป็นสิ่งที่ได้จากการใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่จะน ามาสนับสนุนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  จะช่วยให้การด าเนินงาน
ของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

2320 : กำรวิเครำะห์และประเมินผล 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้

ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 
2330 : กำรจัดเก็บข้อมูล 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 
2330.A1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับ

จากการปฏิบัติงานและในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบต้องได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ และหรือหลังจากมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 

2330.A2 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูลต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้อง 

2330.C1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐและ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2340 : กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมาย

อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น 

กำรตีควำม : 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงความซับซ้อนของงานที่มอบหมายให้ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์
เหมาะสมให้เป็นผู้ด าเนินการสอบทาน โดยให้มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการก ากับดูแล
การปฏิบัติงานดังกล่าว 

2400 : กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 
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2410 : หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการ

ตรวจสอบ 
2410.A1 : การรายงานผลการตรวจสอบต้องมีผลการตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบ

นั้นจะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบภายในที่เสนอนั้น จะต้องค านึงถึงความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการ  
คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ มี
ความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ 

กำรตีควำม : 
การให้ความเห็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจจะเป็นการจัดล าดับความส าคัญ การ

สรุปประเด็นหรือการอธิบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่
เฉพาะเจาะจงในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง หรือภารกิจงาน ดังนั้น การเสนอความเห็น
จึงให้มีการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานและความมีนัยส าคัญ 

2410.A2 : ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วย 

2410.A3 : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ ให้บุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐ
ทราบต้องระบุข้อจ ากัดในการเผยแพร่และการน าผลการตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 

2410.C1 : รูปแบบและเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้าและการรายงานผลการ
ตรวจสอบบริการให้ค าปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานและความต้องการของผู้รับบริการ 

2420 : คุณภำพของรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม

สร้างสรรค ์ครบถ้วน และทันกาล 
กำรตีควำม : 
กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบด้วยควำมถูกต้อง คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาด และการ

บิดเบือนโดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงการรายงานด้วยความเที่ยงธรรม  คือ มีความ
ยุติธรรม ไม่อคติ ไม่ล าเอียง และเป็นผลที่ได้มาจากการประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดอย่าง
ยุติธรรม และสมดุล 

กำรรำยงำนด้วยควำมชัดเจน คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลีกเลี่ยง
การใช้ค าศัพท์เทคนิคที่ไม่จ าเป็น รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลที่ส าคัญ และเก่ียวข้องไว้อย่างครบถ้วน 

กำรรำยงำนที่รัดกุม คือ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ซ้ าซ้อน และไม่มีการน าเสนอ
รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จ าเป็น การรายงานที่สร้างสรรค์เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและ
หน่วยงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงในส่วนที่จ าเป็นการรายงานที่ครบถ้วน เป็นการน าเสนอข้อมูลที่มี
ใจความส าคัญต่อผู้อ่านรายงานอย่างครบถ้วน  ซึ่งรวมถึงข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้
ข้อสังเกตต่าง ๆที่เป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะและสรุปผลการตรวจสอบ 

กำรรำยงำนที่ทันกำล คือ การรายงานที่ทันเวลา โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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2421 : ข้อผิดพลำดของรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ในกรณีที่ตรวจพบว่ารายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมีข้อผิดพลาด หรือละเลยในการ

กล่าวถึงประเด็นหลักที่ส าคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรีบแก้ไข และจัดส่งรายงานฉบับที่
แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 

2430 : กำรระบุข้อควำมกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนและ
จรรยำบรรณกำรตรวจสอบภำยใน 

การระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ก็ต่อเมื่อผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน
ระบุว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 

2431 : กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติงำนที่ไ ม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนและ
จรรยำบรรณกำรตรวจสอบภำยใน 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานต้องมีการเปิดเผยไว้
ในรายงานผลตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• หลักการหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

• เหตุผลที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในนั้นได้ 

• ผลกระทบที่เกิดข้ึน เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในนั้นได้ 

2440 : กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคลที่

เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 
กำรตีควำม : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายงานผลการ

ตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ รวมทั้ง ก าหนดผู้ที่ได้รับรายงานและวิธีการเผยแพร่
รายงานนั้น ทั้งนี้ หากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้ผู้ อ่ืน  หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 

2440.A1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 

2440.A2 : การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องด าเนินการใน
เรื่องต่อไปนี้ 

• ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงานของรัฐ 
• ปรึกษากับหัวหน้าส่วนราชการ และหรือท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายตามความเหมาะสม 
• ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุข้อจ ากัดในการใช้รายงาน

ดังกล่าว 
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2440.C1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบการบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 

2440.C2 : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา อาจมีการบ่งชี้ประเด็น
เกี่ยวกับการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมหากเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
หน่วยงานของรัฐในภาพรวม  ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) ทราบ 

2450 : กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม 
การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้อง

พิจารณาถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความคาดหวังของ
หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความเห็นในภาพรวม
ดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้ มีความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 

กำรตีควำม : 
การสื่อสารรายงานผลการตรวจสอบ ให้รวมถึงเรื่องดังนี้ 
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วงระยะเวลาที่ให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
• ข้อจ ากัดของขอบเขตการปฏิบัติงาน 
• การพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการใช้ผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ปฏิบัติงาน/ที่ปรึกษาอ่ืน ๆ 
• การสรุปข้อมูลส าคัญท่ีใช้สนับสนุนความเห็น 
• กรอบความเสี่ยงหรือการควบคุมหรือหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่เป็นพ้ืนฐานการให้ความเห็น 
• ความเห็นโดยรวม การใช้ดุลยพินิจ หรือข้อสรุปที่ยุติ ทั้งนี้ ต้องชี้แจงสาเหตุของ

ความเห็นโดยรวมที่ไม่น่าพอใจในรายงานดังกล่าว 
2500 : กำรติดตำมผล 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
2500.A1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดกระบวนการติดตามผลการ

ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่า  หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้น าเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วนราชการ ได้ยอมรับ
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

2500.C1 : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามผลของงาน
บริการให้ค าปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการ 

2600 : กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร 
ในกรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่าย

บริหารยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้  หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ  หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 

กำรตีควำม : 
การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของฝ่ายบริหารนั้น อาจพิจารณาได้จากการปฏิบัติงาน

ให้ความเชื่อมั่นหรือการให้ค าปรึกษา การติดตามความก้าวหน้าของผลการตรวจสอบครั้งก่อนหรืออ่ืน ๆ 
ทั้งนี ้การหาข้อยุติเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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2. วิธีกำรปฏิบัติงำน 

1. ด าเนินการสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยยึดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ  

2. ด าเนินการสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติของหน่วยงาน  
3. สังเกตการปฏิบัติงานจริงตามระบบควบคุมท่ีก าหนดตามนโยบายและข้อปฏิบัติ  
4. สอบถาม สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
5. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
6. ติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ 

 

3. เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค ำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เมื่อลงสู่ภาคสนามแล้ว สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องค านึงถึงอยู่เสมอ 

คือ 
3.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ได้

จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  ทั้ งนี้  ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย 

3.1.1 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) 
แผนกำรตรวจสอบ คือ แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

จัดท าขึ้น โดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ทั้งนี ้แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1) แผนกำรตรวจสอบระยะยำว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 
ปีขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 – 5 ปี และแผนฯ ต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียด คือ หน่วยรับตรวจ  เรื่องที่จะตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ จ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบ  

2) แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี 
และต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องที่
จะตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
(2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
(3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
(4) งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควร

ด าเนินการวางแผนตรวจสอบ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น  
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้  และท า

ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งท าความคุ้นเคยกับ
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หน่วยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความ
เสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ผู้ตรวจสอบภายในควร
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อนด าเนินการตรวจสอบในแต่ละปีหรือ ในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาว่ามี
ความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิ การจัดแบ่งส่วนงาน นโยบาย 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน การให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้
วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่เคยมีการ
ตรวจสอบ มาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษท าการและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในครั้งก่อนประกอบด้วย 

 กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจ

ได้จัดให้มีขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวและสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  

การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเพียงพอ
และ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้น
ได้น าไปปฏิบัติตามที่ก าหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการควบคุม
ภายในแบ่งได้หลายประเภท เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตาม
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใดงาน
หนึ่ง การประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององค์กร เป็นต้น โดยปกติการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน จะเลือกประเมินผลในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยก าหนดขอบเขตในการประเมินผล
ตามความจ าเป็น  

ทั้งนี้ ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในไม่ว่าจะด าเนินการในประเภทใดก็
ตาม จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

(1) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือ
จะประเมินเฉพาะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง หรือจะ
ประเมินเฉพาะ องค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง 

(2) การท าความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรท าความเข้าใจโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากระบบการควบคุมภายใน 

(3) การทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน 
ในขั้นตอน นี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร 
ยังคงเหมือนหรือแตกต่างกับรูปแบบ โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของการควบคุมที่ก าหนดไว้อย่างไร 
โดยอาจใช้การสอบถาม และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง 

(4) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่าระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
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(5) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่าระบบการ 
ควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบ ให้เหมาะสมต่อไป รวมทั้งช่วยในการก าหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วย
ให้ประหยัดเวลา อัตราก าลัง และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายใน
องค์กรก็ได้ ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 

(1) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร  

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไร
ต่อองค์กรและมีโอกาสหรือความถ่ีที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด  

(3) จัดล าดับความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทราบแล้วว่าในแต่ละ หน่วยงาน 
หรือ กิจกรรมตามท่ีเลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้น ามาจัดเรียงล าดับจากคะแนนมาก
สุดไปหาน้อยสุด เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีต่อไป  

 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง  น ามา

วางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี ในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด ดังนี้ 
(1) น าล าดับความเสี่ยงตามล าดับความเสี่ยงของหน่วยงานหรือกิจกรรมรายการใด

ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง วางแผนการตรวจสอบในปีแรก ๆ และไล่เรียงความเสี่ยงตามล าดับที่ค านวณ
ได้ในปีถัด ๆ ไป 

(2) พิจารณาความถี่ท่ีควรเข้าท าการตรวจสอบ 
(3) ค านวณจ านวนคน/วัน ที่จะท าการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรมที่

จะตรวจสอบ 
ในการวางแผนการตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้  

ความสามารถ และความช านาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะ
เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

เมื่อได้ก าหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนด
แผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการน าข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี้ 

 (1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ เพ่ือจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 (2) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ 
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจ านวนคน / วัน 
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 (3) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 (4) ก าหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้

ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ ฯลฯ 
 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี  ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานยังต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งผลการประเมิน ความเสี่ยง เพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็น
การตรวจสอบที่มีความส าคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะ
ยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลาและให้ผ่านการสอบทาน
และเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจ
สอบควรท าการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไป
ตรวจสอบ สัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ารวจได้ จัดท าแผนภาพ (Flowchart) การปฏิบัติงาน เป็นต้น และใน
กรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานก็ควรต้องประเมินความเสี่ยงใน
ระดับกิจกรรม เพ่ือหาข้อมูล หลักฐานเพ่ิมเติม ที่จะก าหนดประเด็นของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควร
ตรวจสอบในรายละเอียด เพ่ือจะได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในรายละเอียดต่อไป  

(2) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบควรก าหนด
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในเรื่องหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้  เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบ
สิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้าง ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็น การตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ หรือที่
ควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม  

(3) กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็น
การก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าจะตรวจสอบอะไรเป็นจ านวนมากน้อยเท่าใด ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนด
ขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่าง ๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  

(4) กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การ
ก าหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละ
เรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไร  ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการ
และเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยในการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดท ารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 
แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ควรประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
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1) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบใน
เรื่องใด และ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง 

2) วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำน ควรก าหนดเพื่อให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายใน
จะทราบประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

3) ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและ
ปริมาณงาน ที่จะท าการทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 

4) แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล 
และการบันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่
เหมาะสมอันจะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน และ เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

5) ชื่อผู้ตรวจสอบภำยในและระยะเวลำที่ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด 

6) สรุปผลกำรตรวจสอบ เพ่ือใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น 
การตรวจสอบที่ส าคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการ
อ้างอิง และการค้นหากระดาษท าการ นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้ง
วันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน 

เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  งานขั้น
ต่อไปของผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าท าการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้
ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน คือ กระดาษท าการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือบันทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป  

 กำรเสนอและกำรอนุมัติแผน 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้เสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานถ้า
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งด้วย 

เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

3.2 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวม

หลักฐาน เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
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ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน ประกอบด้วย
สาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่  

1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
หลังจากจัดท าแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าตาราง

การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และท าความตกลง
กับหน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ การด าเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในควรติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับ
ตรวจ และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขต 
ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 

1.2 การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

1.3 การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบเพ่ือให้ทีมตรวจสอบ
ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การตรวจสอบ รายละเอียดการเดินทางและกระดาษท าการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 

1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรก าหนดให้หนึ่งในทีมผู้
ตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าทีมเพ่ือท าหน้าที่เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปิดและปิดงาน
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ 

(2) จัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ก ากับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีม 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

(3) แก้ไขเพ่ิมเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.5 การเตรียมการเบื้องต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรม
ใด ผู้ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว เพ่ือก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น 
กระดาษท าการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ปัญหา 
แผนงานและวัตถุประสงค์โดยรวม 

(3) ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ  
2. ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่าง
ทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม อธิบาย
วัตถุประสงค์ รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควรด าเนินการ ดังนี้  

2.1 กำรมอบหมำยงำนตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้
ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความช านาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนา 
ความช านาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย 
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2.2 วิธีปฏิบัติกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 

(2) การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

(3) การท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์ ทั้งนี้ 
รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

(4) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
(5) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่

เป็นตัวเลข 
2.3 กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีมอย่าง ละเอียดสม่ าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 

2.4 กำรน ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบมำใช้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าแผนการ
ปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ได้  โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษท าการ ซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบต้องประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 

2.5 กำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตของกำรตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพ่ือ ให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความ
สมเหตุสมผลและความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง 

2.6 กำรประชุมปิดงำนตรวจสอบ การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระท าเป็นขั้นตอน
สุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดท าสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดท าร่างรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่ง
การให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม เรื่องต่าง ๆ ที่น าเข้ามาเป็นวาระการประชุม 
ดังนี้ 

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

3. กำรปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงำนตรวจสอบ 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบ 

ควรสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบ ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษท าการ เอกสาร หลักฐาน
ที่รวบรวมไว้ จากการตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความส าเร็จของงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 

3.1 กำรรวบรวมหลักฐำน 
หลักฐำนกำรตรวจสอบ  (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล หรือ

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้ึนระหว่าง
ท าการตรวจสอบ รวมถึง หลักฐานที่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อสรุปหรือข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใด 
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความเพียงพอ ( 
Sufficiency) ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ (Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความ
มีประโยชน์ (Usefulness)  

ควำมเพียงพอของหลักฐำนกำรตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และ
จ านวนข้อมูลมีความเพียงพอที่จะท าให้สามารถยืนยันหรือให้ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ท าให้
ทุกคนสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจ านวนเพียงพอหรือไม่นั้น  ต้องพิจารณาว่า
หลักฐานนั้นเป็นหลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางอ้อม ในกรณีท่ีเป็นหลักฐานทางตรงซึ่งได้แก่หลักฐาน
ที่ยืนยันได้ชัดเจน แน่นอนท าให้ทุกคนหมดความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็น
หลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่หลักฐานแวดล้อมที่มาเสริมความมั่นใจและความน่าจะเป็น ดังนั้น หลักฐาน
ทางอ้อมอาจจะต้องมีจ านวนมากหรือหลายประเภท 

ควำมเชื่อถือได้และจัดหำมำได้ของหลักฐำน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่
เชื่อถือได้และโดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น 

- ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล
หลักฐานที่ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ 

- ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ดี  น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล
หลักฐาน ที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน 

- การสังเกตการณ์ การค านวณ และวิธีการอ่ืนได้โดยตัวผู้ตรวจสอบเองน่าเชื่อถือ
มากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน 

- ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรือร่าง 
- ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเชื่อถือกว่า

ความเห็นของบุคคลธรรมดา 
- ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
- ความมีประโยชน์ของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและ

ตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เช่น ความ
ทันเวลา(Timeliness) ในการใช้ประโยชน์ และความมีสาระ(Materiality) ในการสรุปความเห็นหรือ
ตัดสินใจ 

3.2 กำรรวบรวมกระดำษท ำกำร (Working Papers Preparation) 
3.2.1 กระดำษท ำกำร (Working Papers) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท า

ขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุป
ของการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกในการเก็บ
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บันทึกหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ผลที่ได้จากการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ในการ
สรุปผลการตรวจสอบ และยังเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน 
ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อันเป็นการบ่งชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง รวมทั้งการอ้างอิงในการตรวจสอบครั้ง
ต่อไป และการอ้างอิงกับบุคคลภายนอก 

3.2.2 วัตถุประสงค์ของกระดำษท ำกำร หลักเกณฑ์ในการจัดท ากระดาษท าการยัง
ไม่มีการก าหนดให้เป็นรูปแบบใดแบบหนึ่ง โดยเฉพาะ และยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรส าเร็จว่า
ต้องจัดท าในรูปแบบใดและอย่างไร ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความรู้ความช านาญและดุลยพินิจของตน
ว่าการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดท ากระดาษท าการอย่างไร โดยยึดถือหลักที่ว่ากระดาษท าการนั้น
สามารถช่วยให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในใช้ทบทวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ด าเนินการไปแล้วได้
เป็นอย่างด ีและสามารถบอกได้ว่างานนั้นได้ท าตามแผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  

3.2.3 ประเภทของกระดำษท ำกำร ประกอบด้วย 
1. กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง เช่น กระดาษท าการที่

ใช้บันทึกแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการบันทึกการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน กระดาษท าการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษท าการสรุป
ประเด็นข้อตรวจพบ กระดาษท าการ ในการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร หรือ
ส าเนารายละเอียดประกอบบัญชีหรืออ่ืน ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น  

3. กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับ
แจ้งการยืนยันยอด แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น 

ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในใช้ส าเนาเอกสารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดท าโดย
หน่วยรับตรวจหรือได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษท าการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษท าการประเภทนี้ เช่นเดียวกับกระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จัดท าขึ้นเอง  

 ลักษณะของกระดาษท าการที่ดีควรประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ 
 ควำมถูกต้องและสมบูรณ์ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ

จริง รวมทั้ง ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนจนแน่ใจว่าถูกต้องเชื่อถือได้  พร้อมทั้งมีกระดาษท าการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ และใช้อ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์  

 ควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย ตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบ
ที่ใช้ และล าดับผลการตรวจสอบที่ได้ ถ้อยค าที่ใช้ควรเลือกใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีค าอธิบายความอย่าง
กะทัดรัดและได้ใจความ 

 ควำมเรียบร้อยและอ่ำนง่ำยเป็นรูปแบบเดียวกัน กระดาษท าการแต่ละ
แผ่นควรจัดท าให้เป็น 

 ระเบียบเรียบร้อย เขียนตามล าดับจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ด้วย
ลายมือและการลงนามที่อ่านง่าย จัดเรียงกระดาษท าการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน  การจัดท า
กระดาษท าการควรท าในรูปแบบเดียวกัน 

 ควำมเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์ กระดาษท าการควรให้ข้อมูลที่
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ใน



 43 
 

การอ้างอิง ไม่ควรมีรายละเอียดเกินความจ าเป็น สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่
ส าคัญ และผลสรุปของการตรวจสอบ และต้องประหยัดเวลาในการจัดท าในระหว่างการตรวจสอบ 

 ผู้ตรวจสอบภำยในควรสรุปผลกำรตรวจสอบงำนแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้น
กำรตรวจสอบ โดยการสรุปการตรวจสอบจากกระดาษท าการที่ได้จัดท า  ผู้ตรวจสอบภายในควร
พิจารณาอย่างรอบคอบและสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญเท่านั้น ผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษ
ท าการอาจท าได้หลายรูปแบบ คือ 

 กำรสรุปแต่ละส่วนงำนที่ตรวจสอบ เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่
ตรวจสอบเป็น ส่วน ๆ โดยระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ 
สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง สิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับ
ตรวจ 

- กำรสรุปแบบสถิติ เป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้
จากการทดสอบรายการ การสรุปควรจัดท าเป็นขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วน
ยอดจะมีรายละเอียดประกอบน้อยลดหลั่นกันลงไปตามล าดับ 

- กำรสรุปผลกำรประชุม  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้รับผิดชอบในหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นด้วย และสิ่งที่ไม่
เห็นด้วย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และระบุวันที่ เวลา ที่มีการประชุม 

- กำรสรุปตำมแนวกำรตรวจสอบ  เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและ
ข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบภายในตามข้ันตอนของแนวการตรวจสอบ 

- กำรสรุปข้อบกพร่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการรายงาน
การสรุปผลต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ 

3.2.4 กำรจัดเก็บกระดำษท ำกำร 
1. แฟ้มปัจจุบัน (Current File) ใช้กับกระดาษท าการที่ท าขึ้นในงวดการ

ตรวจสอบงวดนั้น หรือครั้งนั้นโดยเฉพาะ และจะไม่มีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป 
เช่น กระดาษท าการตรวจนับเงินสด ฯลฯ 

2. แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษท าการที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงวดอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญท่ีต้องใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เช่น รายงานผล
การปฏิบัติงาน แผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน ฯลฯ 

3.3 กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ   
กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ 
หรือเป็นเรื่องที่เห็นว่าจ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจะต้อง
รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่
ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ เกี่ยวข้อง
ทราบ 

สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้
ระหว่างการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควรแก่การ
รายงานให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังนี้ 
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1. มีความส าคัญควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดีและด้าน
ข้อบกพร่อง ข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างกับ
หน่วยงานอ่ืน ส่วนข้อตรวจพบด้านบกพร่อง ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาส าคัญ มีผลกระทบต่อ
ผลส าเร็จของงานอย่างมีสาระส าคัญ 

2. มีหลักฐานชัดเจนและรับฟังได้ ผลสรุปดังกล่าวอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มีหลักฐาน
ถูกต้องเชื่อถือได้ และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยการใช้ดุลยพินิจของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

ในการสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้อตรวจพบให้ครบองค์ประกอบ 
โดยต้องชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร (Statement of 
Condition) สิ่งที่ตรวจพบต่างจากข้อก าหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit Criteria) 
สิ่ งที่ตรวจพบมีผล อย่างไรบ้าง (Effect) ท าไมจึงเกิดขึ้นได้  (Cause) และจะแก้ไขได้อย่างไร 
องค์ประกอบของข้อตรวจพบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจาก
การสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐาน
ที่แน่ชัด 

2. เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดย
อาจก าหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี 

3. ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะ
เกิดจากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่าช้า การระบุ
ผลกระทบที่ชัดเจนมีสาระส าคัญ ๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4. สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบ
การควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่
หน่วยงานก าหนด  

5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบ
เสนอขึ้น โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรท าในลักษณะ
สร้างสรรค ์และค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าท่ีจะปฏิบัติ 

3.4 กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 
3.4.1 กำรจัดท ำรำยงำน 

การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึง
วัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่
ตรวจพบประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 

การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบจะต้องเอาใจ
ใส่เป็นพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด 
ลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญข้อตรวจพบ
เป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือ ข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ โดยสรุป 
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(1) ลักษณะของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ 
 ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความ

ทุกประโยคตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบได้
ประเมินข้อมูลเหล่านั้นแล้ว การอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้ค าอธิบาย
แล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง การรายงานสิ่งใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผู้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้
ยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรงตามข้อเท็จจริง 

 ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความ
ต้องการของ ผู้ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
โดยไม่ต้องมีการ ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม  

 กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ ค าพูดที่
ฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป  

 ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม 
ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและ
เวลาใด เพราะผู้บริหารต้องน าสิ่งที่เสนอในรายงานไปด าเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมายเหตุ
เพ่ือการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 

 สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพ
และความจริงใจของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่ จะกล่าวถึง
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ต้องการให้ปรับปรุง ท าให้ผู้อ่านคล้อยตามค าแนะน า และข้อเสนอแนะ และมีความ
พอใจที่จะให้ความร่วมมือ ในการแก้ไขปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ 
หรือการวิจารณ์โดยปราศจากการเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า 

 จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่
ต้นจนจบ โดยการใช้รูปแบบถ้อยค า และศิลปะของภาษา ท าให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการ
แก้ไขปัญหาหรือข้อแนะน าที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและ
ประโยชน์ต่อองค์กร ไม่ต าหนิโดยไม่มีข้อแนะน าในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หากไม่แก้ไข  

 ตรงประเด็น รายงานควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ มี
สาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 

 ความเที่ยงธรรม (Objective) เป็นรายงานที่มีความอิสระ เป็นธรรม เขียน
ขึ้นโดยปราศจากอคติ 

(2) ประเภทของรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
1. รายงานระหว่างกาล (Interim Report) เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นทันที เมื่อพบ

ปัญหาหรือเรื่องส าคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน มีผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร นอกจากนี้ ยังใช้ใน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบหรือยืดขยายระยะเวลาโครงการตรวจสอบ รายงาน
ระหว่างกาลอาจเป็นการรายงานด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 

2. รายงานสรุป (Summary Report) เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอ หัวหน้า
ส่วนราชการ โดยสรุปภาพรวมของการตรวจสอบ เรื่องที่ควรแก้ไข และเรื่องที่ส าคัญที่หัวหน้าส่วน
ราชการควรทราบ 
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3. รายงานการตรวจสอบครั้งสุดท้าย (Final Audit Report) เป็นรายงานที่ต้อง
จัดท าหลังจากมีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และต้องจัดท าทุกครั้งแม้ว่าจะได้มีการรายงาน
ระหว่างกาลแล้วหรือหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบเรียบร้อยแล้ว 

4. สรุปรายงานการตรวจสอบประจ าปี (Annual Reports) รายงานประเภทนี้มี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง Audit Committee และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
เพ่ือที่จะน ามาพัฒนาภาพรวมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

(3) รูปแบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ และความ

ต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้  
1. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มี

ลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ  ผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร 

2. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น 
2.1 การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระท า

โดยเร่งด่วนเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบ
ทันทีท่ีตรวจพบ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น 

2.2 การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงาน
และมีการน าเสนอด้วยวาจาประกอบ นอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผล
ความคืบหน้าหรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็น
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการ
ตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่นผู้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพ่ือการ
ตรวจสอบ 

รายงานแบบเป็นทางการและรายงานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไป
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดท าบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของ
รายงานที่จะน าเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้
ใจความครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มี
ต่อองค์กร และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่
เพียงพอให้ผู้บริหารเข้าใจและสั่งการได้ 

2. บทน า  (Introduction) คือส่ วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่ าผู้
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบเรื่องอะไรในหน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่
ก าหนดไว้ หรือเป็นการตรวจสอบกรณีพิเศษ 

3. วัตถุประสงค์ (Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้อ่านรายงานติดตามประเด็นได้สะดวก และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ 

4. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ท าการ
ตรวจสอบมีมากน้อยเพียงใด มีข้อจ ากัดอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้อง
ชะลอการตรวจสอบไว้ก่อน พร้อมเหตุผลประกอบ 
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5. สิ่ งที่ ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่ วนส าคัญของรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการด าเนินการแก้ไข 
รวมทั้งความเห็นของผู้รับการตรวจ 

6. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายใน
เสนอแนะต่อผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพ่ือสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะ
สร้างสรรค ์และสามารถน าไปปฏิบัติได ้

7. ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยัง
ไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น 

8. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียง
การสรุปผล ดังนั้น รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัดข้อมูลใดที่จ าเป็นต้องอ้างถึงแต่เป็นข้อมูลยาว หรือมี
รายละเอียดมากควรแสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมาก
จนเกินไปจนท าให้รายงานไม่น่าสนใจ 

(5) กำรน ำร่ำงรำยงำน หำรือกับหน่วยรับตรวจ 
เมื่อพิจารณาและคัดเลือกเรื่องที่จะเสนอในรายงาน โดยแยกออกเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เรื่องที่ไม่มีความส าคัญหรือส าคัญน้อย ซึ่งผู้ตรวจสอบควรจะรายงานเฉพาะ
ปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมีนัยส าคัญหากไม่แก้ไขทันท่วงที ส าหรับปัญหาที่ไม่มี
ความส าคัญไม่ควรเสนอไว้ในรายงานที่เป็น ลายลักษณ์อักษร แต่อาจชี้แจงโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติหรือ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  

 พิจารณาว่าควรใช้รายงานในรูปแบบใด โดยปกติควรรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ในกรณีที่ตรวจพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบสูงควรรายงานด้วย
วาจาในเบื้องต้นก่อน 

 ร่างรายงาน เมื่อพิจารณารูปแบบรายงานแล้ว ในกรณีที่จะเสนอรายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแล้ว ผู้ตรวจสอบควรน าร่างรายงาน
ไปหารือกับหน่วยรับตรวจด้วย 

 ในการหารือกับหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบควรจะปรึกษาหารือกับ ผู้รับผิดชอบ
งานโดยตรง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดี
ที่สุดในสถานการณ์ขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเกิดผลดีต่อหน่วยงาน จะท าให้รายงานที่
เสนอออกไปสามารถไปสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ 

 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบมีความเห็นหรือแนวทางแก้ไขปัญหาแตกต่างกับ ผู้รับตรวจ 
ผู้ตรวจสอบจะต้องบันทึกความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้รับตรวจเสนอไว้ควบคู่กับความ
คิดเห็นของผู้ตรวจสอบ เพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหน้า ส่วนราชการต่อไป 

 ปรับปรุงร่างรายงาน ผู้ตรวจสอบต้องปรับปรุงหรือแก้ไขร่างรายงาน ให้สมบูรณ์ 
และน าเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

โดยที่การตรวจสอบภายในในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงพัฒนา 
ปรับปรุงเสริมสร้างสิ่งที่ดีกว่าในอดีตที่เคยปฏิบัติมา ดังนั้น การสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่อง
ใด ๆ ในรายงานจึงควรสอดคล้องกับประเภทของการตรวจสอบและสามารถสื่อให้เห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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1. มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงเปรียบเทียบ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานส าหรับเรื่องนั้น ๆ เป้าหมายที่ก าหนด เป็นต้น 

2. หลักฐานประกอบข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งอาจได้จากการ
สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ 

3. เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ตรวจพบ / ที่เป็นอยู่
จริง  

4. ผลของความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้น สามารถก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือความ
เสียหายแก่องค์กรเพียงใด 

(6) สิ่งท่ีควรค ำนึงถึงในกำรเขียนรำยงำน 
1. หัวหน้าส่วนราชการอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถสั่งการได้ 
2. หน่วยรับตรวจเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
3. เนื้อหาสาระในรายงานมีความส าคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบมี

หลักฐานประกอบอ้างอิง มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานแนวปฏิบัติที่
เป็นสากล / ใช้ทั่วไป 

(7) เทคนิคกำรเขียนรำยงำน 
เทคนิคการเขียนรายงานที่ดี ควรพิจารณาหรือค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ค านึงถึงว่าใครเป็นผู้รับรายงาน ถ้ารายงานจัดท าถึงหัวหน้าส่วนราชการ ควร

เน้นที่ประเด็นส าคัญ และไม่ควรยาวเกินหนึ่งหรือสองหน้ากระดาษ 
2. ควรจัดล าดับเรื่องที่ส าคัญหรือเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง และมีผลกระทบสูง ไว้ใน

ล าดับแรก ๆ 
3. เขียนในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน / การ

ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการวิพากย์ ติเตียน หรือวิจารณ์การท างานของหน่วยรับตรวจ 
4. หลีกเลี่ยงการระบุชื่อตัวบุคคล เพราะอาจท าให้มีข้อขัดแย้งหรือสร้างความไม่

พอใจให้กับหน่วยรับตรวจ 
5. ควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้ควรมีค าอธิบายประกอบ 
6. ในแต่ละประเด็นให้เขียนเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลจากการประชุม

สรุปผลหรือที่ได้จากการหารือ ถ้ามีรายละเอียดประกอบมากกว่าหนึ่งหน้า  ควรท าเป็นเอกสารแนบ
ประเด็น 

7. เขียนให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนข้อเสนอแนะว่าด าเนินการ แล้ว
เสร็จหรือแก้ไขแล้วจะได้อะไร เช่น การลดค่าใช้จ่าย หรือการท างานมีประสิทธิภาพขึ้น 

8. เขียนให้ชัดเจน สั้นกระชับ ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเป็นสาระส าคัญ 
9. ใช้ภาษาหรือค าที่เข้าใจง่าย 
ส าหรับรูปแบบการรายงานควรเป็นแบบใดนั้นไม่ได้มีการก าหนดตายตัว ขึ้นกับว่า

รายงานนั้น ๆ จะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด และใครเป็นผู้ใช้รายงานดังกล่าว ซึ่งกรมบัญชีกลางเคยก าหนด
ตัวอย่างรูปแบบรายงานไว้ในคู่มือการรายงาน ปี พ.ศ. 2540 และได้แจ้งเวียนผู้ตรวจสอบภายในมาแล้ว 
ซึ่งอาจน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

2) กำรติดตำมผล (Follow Up) 
การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ  เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงาน
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ตรวจสอบว่าผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
หรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่ง
การหรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้วหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบ
แล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นในอนาคต   

แนวทำงกำรติดตำมผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมใน

การติดตามผล พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้การติดตามผลท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อน
ไว้ในแผนการตรวจสอบในปีปัจจุบัน การก าหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล ควรหารือกับ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการ
ติดตามผล 

3. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพ่ือให้มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่า
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ 

4. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและ
ข้อบกพร่อง จากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้ค าแนะน า
เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได ้

5. ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจใน
การแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และก าหนดมาตรการป้องกันความ
ผิดพลาดและข้อบกพร่องที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

6. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผลและเวลาในการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งการหรือต่อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจาก
แผนงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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รูปที่ 5 แผนผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process) 
 

 การวางแผน  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

การจัดท ารายงานและ ติดตามผล  
 

 

 
 

 
 

ที่มำ : เว็บไซตกรมบัญชีกลำง (กำรตรวจสอบภำยในรำชกำร) www.cgd.go.th 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายใน 

 

การประเมินความเสีย่ง 

การวางแผนการตรวจสอบ 
 - แผนการตรวจสอบระยะยาว  
 - แผนการตรวจสอบประจ าปี 

ก่อนเริ่มปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัตเิมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
  - การรวบรวมหลักฐาน  
  - การรวมรวมกระดาษท าการ  
  - การสรุปผลการตรวจสอบ  

 
 

การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
  - การจัดท ารายงาน  
  - รูปแบบรายงาน  
 

การติดตามผล 
 

กระดำษ 
ท ำกำร 
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รูปที่ 6 แผนผังกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

(ที่มำ : ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้ตรวจสอบภำยใน พ.ศ.2546) 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
กระบวนกำร ค ำอธิบำย 

 
 

1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
1.1 เมื่อแผนปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบให้

แจ้งให้หน่วยรับตรวจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ขอบเขต ก าหนดวันและระยะเวลาที่
ใช้ในการตรวจสอบ 

1.2 ประชุมทีมตรวจสอบ 
2. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2.1 ประชุมเปิดตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจเพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา 

2.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
สังเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบระบบ 
วิเคราะห์และประเมินผล 

2.3 ประชุมปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
เพ่ือหารือข้อสงสัยหรือเพ่ือให้ได้ประเด็นข้อสรุป
ประเด็นที่ความเห็นไม่ตรงกัน 
3. ปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

3.1 รวบรวมหลักฐานเอกสาร ข้อมูลกระดาษท า
การและเครื่องมอต่าง ๆที่ใช้ในการตรวจสอบ 

3.2 สรุปผลการตรวจสอบให้ครบ 5องค์ประกอบ 
ได้แก่  สภาพที่ เกิดขึ้นจริงเกณฑ์การตรวจสอบ 
ผลกระทบ สาเหตุและข้อเสนอแนะ 
4 ติดตามผลการตรวจสอบตามก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนด 
5. รายงานผลการติดตามให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบ 

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบ 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

ประชุมทีมตรวจสอบแจ้งหน่วยรับ
ตรวจ 

ประชุมเปดิการตรวจสอบ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ประชุมปิดการตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมลู/หลักฐาน/ 

กระดาษท าการ/เครื่องมือ 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 

ติดตามการตรวจสอบ 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
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บทท่ี 4 
 

เทคนิคและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 
 

1. เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 
 มีแผนการตรวจสอบที่มีทิศทางชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความส าคัญ 
 มีการปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบภายในที่ทันสมัย และมีข้อเสนอแนะในการ

พัฒนายกระดับ องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
 หน่วยงานอ่ืนสามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ในคู่มือการตรวจสอบไปใช้งาน

ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และก าหนดแนวทางการตรวจสอบ 
 

2. ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
2.1 กำรน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติ 

การก าหนดกระบวนการในการตรวจสอบภายในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนั่น สิ่งส าคัญ
คือการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในเป็นการล่วงหน้า เพ่ือก าหนดประเภทของการตรวจสอบภายใน 
เรื่องที่ตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ จ านวนวันในปีที่มีการตรวจสอบ และทรัพยากรที่ใช้ใน
การตรวจสอบ คือ บุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ โดย
ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ ประกอบด้วย  

แผนการตรวจสอบ(Audit Plan) เป็นแผนงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จัดท าขึ้นล่วงหน้า เป็นเสมือนเข็มทิศในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว
และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  เป็นแผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับมอบหมายงานตามแผนการตรวจสอบ จัดท าไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
บรรลุผลส าเร็จ 

2.2 กระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
เป็นกระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผล

การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบ
สาระส าคัญ 3 ขั้นตอน  

ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ มีข้ันตอน 
1. แจ้งหน่วยรับตรวจ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เมื่อได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว มีการด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันรับทราบถึงเรื่องที่จะตรวจสอบและ
ระยะเวลาในการตรวจสอบ 

2. ระบุผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจภายใน ตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ  

3. นักตรวจสอบภายในสร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ แจ้งก าหนดการ
เปิดและปิดการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ 
และข้ันตอนในการตรวจสอบภายใน  
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4. สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้งก่อน ศึกษาแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลจ าเป็นที่ใช้ในการตรวจสอบ  

ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เริ่มปฏิบัติงานโดยคัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิค
การตรวจสอบให้เหมาะสมมีขั้นตอน 

1. รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ  
2. เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน 
3. ท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน  
4. ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้  
5. ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์  
หน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์น าเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐเข้ามาก ากับกระบวนการในการตรวจสอบภายใน โดยให้ยึดถือตาม
ตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขให้ เป็นไปตาม
สถานการณ์ได้โดยสมเหตุสมผล และถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง 

ประชุมปิดตรวจสอบ ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่สงสัย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติ โดยแจ้งก าหนดการออกร่างรายงานผลการตรวจสอบภายในให้รับทราบ ขอให้
หน่วยงานให้ความเห็นต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในล าดับต่อไป โดยชุดเอกสาร
ประกอบด้วย 

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่รวบรวมระหว่างตรวจสอบ  
2. กระดาษท าการ (Working Papers) เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในระหว่างการ

ตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน วิธีการตรวจสอบ จากการวิเคราะห์และผลสรุปของการ
ตรวจสอบประเภทของกระดาษท าการ กระดาษท าการจัดท าขึ้นเอง กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วย
รับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษท าการที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น 
หนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือร้องเรียน  

3. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการสรุปหาข้อตรวจพบในด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง (Audit 
Finding) ประกอบด้วย สภาพที่เกิดจริง เกณฑ์การตรวจสอบ ผลกระทบ สาเหตุ และข้อเสนอแนะ 
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ประชุมหน่วยงาน

• เพื่อสรุปประเด็นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
• คัดเลือกเรื่องที่จะท าการตรวจสอบและประเด็นที่ความตัดทิ้งหรือยุบรวม
• มอบหมายให้มีการจัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง และรวบรวมวิเคราะห์ จัดท ารายงาน

ท าบันทึกข้อความ
เรียนอธิการบดี

• เพื่อขอรับทราบแนวทางนโยบายและประเด็นที่ต้องการให้ตรวสอบในปีงบประมาณนั้นๆ

ประชุมหน่วยงาน

• เพื่อสรุปเรื่องที่จะท าการตรวจสอบในปีงบประมาณ
• มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง พร้อมด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

จัดท าแผนการ
ตรวจสอบและกฎ

บัตร

• สรุปผลการประเมินความเสี่ยง
• จัดท าตารางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
• จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี

ท าบันทึกข้อความ
เรียนอธิการบดี

• เสนอแผนการตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ

จัดท าหนังสือ

• หนังสือเรียนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์
• หนังสือเรียนกระทวงที่สังกัด
• บันทึกข้อความเวียนให้หน่วยงานภายในรับทราบถึงแผนการตรวจสอบ

บันทึกข้อความเรียน
หน่วยรับตรวจ

• แจ้งเรื่องที่ตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบและบุคคลากรผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ

บันทึกข้อความเรียน
หน่วยรับตรวจ

• สรุปผลการตรวจสอบเป็นร่างรายงานผลการตรวจสอบ อนุมัติโดยรักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• ขอรับทราบความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ โดยให้ยืนยันเป็นเอกสาร พร้อมจัดส่งร่างรายงานการตรวจสอบคืน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บันทึกข้อความ
เรียนหน่วยรับ

ตรวจ
• สรุปผลการตรวจสอบภายใน อนุมัติโดยรักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

รูปที่ 7 แผนผังกระบวนกำรในกำรตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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3. กระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม ในแต่ละประเด็นกำรตรวจสอบด้ำนกำรด ำเนินงำน 
รูปที่ 8 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนของนักตรวจสอบภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัมอบเรือ่งที่ตรวจสอบ 

จดัท ำแผนปฏิบตัิงำนดำ้นกำรด ำเนินงำน 
 

จดัท ำเอกสำร (ขอ้ตกลงในกำรขอเอกสำรจำกหนว่ยรบัตรวจ 

และกระดำษท ำกำรเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู) 

น ำเอกสำรขอ้ตกลงคยุตอ่ผูป้ฏิบตัิ/ผูบ้รหิำรเพื่อแจง้

รำยละเอียดกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรด ำเนินงำน 

ลงภำคสนำมตำมประเด็นทีต่รวจสอบ 

สรุปรวบรวมขอ้มลูที่ได ้แจง้หนว่ยรบัตรวจพรอ้มปิดกำร

ตรวจสอบภำยใน (ไมเ่กิน 5 วนักอ่นสิน้สดุขอบกำรตรวจสอบ) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร พรอ้มปัญหำและอปุสรรคใหห้วัหนำ้

หนว่ยงำนรบัทรำบ 

จดัท ำรำ่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในพรอ้มกระดำษท ำ

กำรและหลกัฐำนเสนอหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน

รบัทรำบ อนมุตัิผลกำรตรวจสอบ 

ติดตำมรำ่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมระยะเวลำที่

ใหต้อบกลบัรำ่งรำยงำน 

จดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในพรอ้มกระดำษท ำ

กำรและหลกัฐำนเสนอหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน

รบัทรำบ อนมุตัิผลกำรตรวจสอบ 
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แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ เป็นเพียงส่วนของการตรวจสอบที่ผู้รับตรวจได้รับ
มอบหมาย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่ท าการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินโครงกำร (10 หน่วยงำน) 
เป็นการปฏิบัติงานในการตรวจสอบกระบวนการในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค์ โดยมุ่งเน้นที่ 5 ประเด็นหลัก คือ การรับจ่ายเงิน การด าเนินการควบคุมเงินฝากธนาคาร 
การบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย การจัดการด้านการพัสดุของหน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง มีข้ันตอนดังนี้ 

1) การรับจ่ายเงิน สอบทานกระบวนการในการรับเงินสดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้รับเงินหน้าเคาเตอร์ ตั้งแต่กระบวนการในการเบิก
ใบเสร็จรับเงิน การลงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จนถึงการน าส่งเงินในแต่ละวัน โดยมีการตรวจทาน
ความครบถ้วนถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานต่างๆ และกระบวนการในการควบคม
การด าเนินงานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

2) การควบคุมเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากธนาคารที่กลุ่ม
งานคลังส านักงานอธิการบดีด าเนินการจัดเก็บ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร และรายงานงบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร 

3) การบริหารจัดการลูกหนี้ เงินยืม สอบทานการบริหารจัดการลูกหนี้ เงินยืมของ
มหาวิทยาลัย โดยตรวจสอบจากรายงานลูกหนี้เงินยืมประจ าเดือน รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืม 
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และกระบวนการในการติดตามการชดใช้เงินยืม 

4) การด าเนินการด้านพัสดุ สอบทานกระบวนการในการบริหารจัดการด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการควบคุมตรวจสอบความมีอยู่จริงของพัสดุทุก
ปี มีการจัดท ารายงานเปรียบเทียบครุภัณฑ์และพัสดุต่ ากว่าเกณฑ์ พร้อมทั้งรายงานค่าเสื่อมราคาทุก
เดือน 

5) การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่แต่ละ
หน่วยงานด าเนินการตั้งเรื่องเพ่ือขอเบิกงบประมาณจากส่วนกลาง โดยตรวจสอบจากโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณ เพ่ือค้นหาสถิติการตรวจพบของแต่ละหน่วยงานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

2. ตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
เป็นการสอบทานแยกจากการด าเนินการด้านอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการในการ

บริหารงาน การควบคุมกระบวนการในการด าเนินงานของหน่วยงาน การยึดถือปฏิบัติงานตามระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารงานหน่วยงานเพื่อลดข้อบกพร่องในเรื่องต่างๆที่เคยเดินการก่อน
มีการตรวจสอบภายใน มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้ง การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริหาร และสัญญาว่าจ้างว่าได้
มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

2) ตรวจสอบกระบวนการในการบริหารเงินรายได้ที่จัดเก็บโดยหน่วยงานเป็นไปตาม
ระเบียบส่วนราชการหรือไม่ 

3) มีการก าหนดนโยบายการบริหารงานและแผนการด าเนินงานของหน่วยงานหรือยัง 
4) มีการกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆของหน่วยงานครบถ้วน

ถูกต้องหรือไม่ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ของหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระเบียบ 
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5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของส่วนราชการหรือไม่ 

 
3. ตรวจสอบกลุ่มงำนยำนพำหนะ 

 
1) สอบทานการควบคุมยานพาหนะว่าปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยรถราชการ 

พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยสอบทานระบบควบคุมยานพาหนะ การบันทึกการใช้รถ 
กระบวนการในการขออนุญาตใช้รถ และการควบคุมการใช้รถของหน่วยงาน 

2) สอบทานการใช้ค่าเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างประหยัด โดยตรวจสอบวิธีการเบิกจ่ายค่า 
เชื้อเพลิงและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง 

3) สอบทานการจัดท ากรมธรรม์ประกันรถยนต์ การต่อทะเบียนและเสียภาษีประจ าปี 
โดยตรวจสอบการจัดท ากรมธรรม์ประกันรถยนต์ และการต่อทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีของ
ยานพาหนะที่มหาวิทยาลัยถือครองอยู่ 

 
4. ตรวจสอบกองพัฒนำนักศึกษำ 

แบ่งการตรวจสอบเป็นเรื่องๆ ดังนี้  
1) สอบทานการบริหารงานและผลการด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ

ประกาศของส่วนราชการ โดยตรวจสอบกระบวนการในการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา และ
การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

2) สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน และเหตุผลการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน 

 
5. ตรวจสอบกำรบริหำรของหน่วยงำนตำมบริบทของมหำวิทยำลัย 

ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 10 หน่วยงาน ตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
(พ.ศ. 2552-2554) เพ่ือการจัดท างบประมาณ (ส านักงบประมาณ) 

 
6. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้สำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของส่วน

รำชกำร 
สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสอบทานการตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค การควบคุมการใช้
สาธารณูปโภค การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค 

 
7. ตรวจสอบระบบกำรใช้งำนระบบควำมรับผิดทำงละเมิดและแพ่ง 

ตรวจสอบการด า เนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 และหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ ข้อ 1 (3) โดยสอบทาน
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กระบวนการในการปฏิบัติงานของบุคคลการผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง จ านวน 4 ระบบงาน คือ ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทาง
แพ่ง ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ 

 
8. กำรด ำเนินงำนโครงกำรรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน 

สอบการการด าเนินงานการจัดท าโครงการเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
สอบทานการขอตั้งงบประมาณโครงการ การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ และผลของ
การด าเนินโครงการ 

 
9. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณในภำพรวม 

ประเมินกระบวนการในการบริการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
ตรวจสอบกระบวนการในการจัดท าค าของบประมาณ กระบวนการจัดสรรงบประมาณ และ
กระบวนการในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ โดยปฏิบัติงานดังนี้  

1) กระบวนการในการจัดท าค าของบประมาณ  
- สอบทานข้อมลูและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/

โครงการ 
- ประเมินระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา และวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

ของปีที่ผ่านมา 
- สอบทานข้อเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ    พ.ศ. 2560  
2) กระบวนการจัดสรรงบประมาณ 

- สอบทานการจัดสรรงบประมาณลงแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

- สอบทานแผนการใช้จ่ายงานประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ส่งให้
กรมบัญชีกลาง 

3) กระบวนการในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
- สอบทานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการก ากับติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- สอบทานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก ากับติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
4) สอบถามและสัมภาษณ์ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 

10. ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงบประมำณ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานภายใต้สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยแบ่งการประเมินของแต่ละหน่วยงานเป็นรายไตรมาส ปฏิบัติงาน
ดังนี้  
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1) สอบทานการบันทึกควบคุมเงินงบประมาณท่ีได้รับในทะเบียนคุมเงินประจ างวด หรือ
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่าย ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยควบคุมแยกตามแผน
งบประมาณ โครงการ และกิจกรรม  

2) สอบทานการจัดท าบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณแต่ละโครงการเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3) สอบยันยอดคงเหลือตามรายงานเงินประจ างวด หรือรายงานฐานะเงิน งบประมาณ
รายจ่าย เปรียบเทียบกับรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ (ไตรมาส 4 และเงินกัน
เหลื่อมปี) 

4) สอบถามและสัมภาษณ์ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 60 
 

บทท่ี 5 
 

ปัญญำหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข/พัฒนำงำน 
 

 

1. ปัญหำอุปสรรค 
 ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านการด าเนินงานและการบริหารงาน

อย่างแท้จริง  
 ขาดความชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน 
 หากไม่ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ท าให้เกิดโอกาสที่ไม่สามารถสรุปปิด

งานตรวจสอบได้ 
 การสื่อสารถึงแนวปฏิบัติงานต่อผู้รับตรวจค่อนข้างยาก และเอกสารที่ประกอบการ

ตรวจสอบค่อนข้างมากในการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
 ไมม่ีการจัดสรรทรัพยากรให้พอเพียงแก่ความจ าเป็น และ แผนงาน 
 ส่วนราชการจัดอบรมการตรวจสอบด้านอื่น มากกว่าจัดอบรมด้านกระบวนการในการ

ตรวจสอบด้านการด าเนินงาน 
 กระดาษท าการในการตรวจสอบแต่ละครั้งค่อยข้างมีความหลายหลาย เนื่องจากเป็น

การตรวจสอบที่ค่อนข้างกว้าง และประเด็นการตรวจสอบมักพบเรื่องใหม่ ๆอยู่เสมอ 
 หน่วยงานมักมองข้ามการปฏิบัติงาน เนื่องจากวัฒนธรรมขององค์กร หรือขาดความใส่

ใจในหน้าที่เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญค่อนข้างน้อย 
 

2. แนวทำงแก้ไข/พัฒนำงำน 
 หาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบด้านการด าเนินงานอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 เร่งรัดให้หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบส่วนราชการ 
 ก าหนดขอบเขตการจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบให้ชัดเจน 
 ท าความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบระหว่างผู้ปฏิบัติและนักตรวจสอบ 
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บรรณำนุกรม 
 
 

หนังสือ eWeek Thailand ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2547 Update Information : 24 
กุมภาพันธ์ 2547 

The Institute of Internal Auditors. ประมวลจรรณยาบรรณ,(ออนไลน์) สามารถเข้าถึงได้
จาก : https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Code%20of%20Et 
hics%20 Thai.pdf  (วันที่ค้นข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2562)  

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม. ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาค
ราชการ,(ออนไลน์) สามารถเข้าถึงได้จาก : http://www.mahasarakham.go.th/divs_mk/lukkarn. 
pdf (วันที่ค้นข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2562) 

สถาบันการบินพลเรือน . คู่มือการตรวจสอบภายในสถาบันการบินพลเรือน ,(ออนไลน์) 
สามารถเข้าถึงได้จาก : http://www.catc.or.th/2015/attachments/file/2/%E0%B8%84%E0% 
B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3
%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B
8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf 

หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว236 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
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ภำคผนวก 
 

1. กระดำษท ำกำรตรวจสอบภำยใน  

กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินโครงกำร (10 หน่วยงำน) 
กระดำษท ำกำร : การตรวจสอบด้านการเงิน  ผู้จัดท า                  วันที่                  
หน่วยรับตรวจสอบ : (กลุ่มงานคลังและกลุ่มงานพัสดุ) ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
งวดกำรตรวจสอบ : ระหว่างวันที่  ผู้สอบทาน                                 วันที่                 

เรื่องที่ตรวจสอบ ปริมำณกำร
ตรวจสอบ 

ปฏิบตัิ/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

สรุปผลกำรตรวจสอบ 
ข้อตรวจพบ หมำยเหต ุ

1. เงินสด 
1.1 การรับเงิน 

         - ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงิน 

    

- ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน     
- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง     

1.2 การจ่ายเงิน 
         - ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

    

        - ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน     
        - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง     
   1.3 การน าส่งเงิน 
         - ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

    

    1.4 รายการบัญชีเงินขาด/เกินบัญชีว่า(ถ้ามี) ว่าได้ด าเนินการติดตาม/เร่งรัด ให้มีการชดใช้เงินคืน
ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

    

    1.5 ความเหมาะสมของการควบคุมใบเสร็จรับเงิน     
2. เงินฝากธนาคาร 
    2.1 ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

    

    2.2 การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน     
    2.3 การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารส านักงานใหญ่และสาขา อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง     
3. ลูกหนี้ 
    3.1 ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการยืมเงิน 
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กระดำษท ำกำร : การตรวจสอบด้านการเงิน  ผู้จัดท า                  วันที่                  
หน่วยรับตรวจสอบ : (กลุ่มงานคลังและกลุ่มงานพัสดุ) ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
งวดกำรตรวจสอบ : ระหว่างวันที่  ผู้สอบทาน                                 วันที่                 

เรื่องที่ตรวจสอบ ปริมำณกำร
ตรวจสอบ 

ปฏิบตัิ/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

สรุปผลกำรตรวจสอบ 
ข้อตรวจพบ หมำยเหต ุ

    3.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องของลูกหนี้เงินยืม 
           1) เงินงบประมาณ 

    

           2) เงินนอกงบประมาณ 
         - ลูกหนี้เงินยืมตรงกับสัญญา 

    

         - การส่งใช้เงินยืมครบถ้วนและตามเวลาที่ก าหนด     
          - การติดตามทวงถามลูกหนี้     
          - ลูกหนี้ค้างนานผิดปกติ (ถ้ามี)     

          3) เงินยืมจากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ถ้ามี)     
4. สินทรัพย์และวัสดุ 
     1. ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์และวัสดุ 
         - การจัดซ้ือจัดจ้าง 

    

         - การตรวจรับ     
         - การเก็บรักษา     
         - ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์     
     2. การพิจารณาความต้องการจัดซ้ือจัดจ้าง     
     3. การพิจารณาทางเลือกในการจัดซ้ือจัดจ้าง     
     4. เปรียบเทียบยอดคงเหลือของทรัพย์สินและวัสดุในแต่ละงวดบัญชีว่ามียอดคงเหลือเพิ่มขึ้นหรือไม่     
     5. มีการพิจารณาความเหมาะสมของการบริหารสินทรัพย์     
     6. รายงานการตรวจนับ ทรัพย์สินและวัสดุคงเหลือประจ าปี 
         - ความถูกต้อง 

    

         - ความครบถ้วน     
     7. การรับทรัพย์สินและวัสดุ 
         - ความถูกต้อง 

    

         - ความครบถ้วน     
     8. การจ่ายทรัพย์สินและวัสดุ 
         - ความถูกต้อง 
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กระดำษท ำกำร : การตรวจสอบด้านการเงิน  ผู้จัดท า                  วันที่                  
หน่วยรับตรวจสอบ : (กลุ่มงานคลังและกลุ่มงานพัสดุ) ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
งวดกำรตรวจสอบ : ระหว่างวันที่  ผู้สอบทาน                                 วันที่                 

เรื่องที่ตรวจสอบ ปริมำณกำร
ตรวจสอบ 

ปฏิบตัิ/ 
ไม่ปฏบิัต ิ

สรุปผลกำรตรวจสอบ 
ข้อตรวจพบ หมำยเหต ุ

         - ความครบถ้วน     
     9. การจ าหน่ายทรัพย์สินและวัสดุ 
         - ความถูกต้อง 

    

         - ความครบถ้วน     
5. ค่าใช้จ่าย 
     1. ค่าประชาสัมพันธ์ 
         - ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

    

        - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง     
        - ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน     
        - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ     
     2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
         - ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

    

         - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง     
         - ความถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน     
         - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ     

 
 

กระดำษท ำกำร : การตรวจสอบเงินยืม ผู้จัดท า.........................................วันที่................................ 
หน่วยรับตรวจ : (กลุ่มงานคลัง) งานอธกิารบดี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  
ขอบเขตข้อมูล ระหว่างวันที่  ผู้สอบทาน......................................วันที่.............................. 
ใบยืม
เลขที ่

ว/ด/ป คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ผลกำรตรวจสอบ 
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กระดำษท ำกำรบันทึก : การตรวจสอบโครงการ                                                                                                                                     จัดท า................................................วันที่.............................. 
หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานคลัง ส านกังานอธิการบดี                                                    
ขอบเขตข้อมูล ระหว่างวันที่    ผู้สอบทาน ..................................... วันที่ ................................ 

เลขที่ฎีกำ โครงกำร รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหต ุ
     
     
     

 

กระดำษท ำกำรบันทึก : สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ     ผู้จัดท า ................................................ วันที ่.............................  
หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานคลัง ส านักงานอธิการบดี                                                  
งวดกำรตรวจสอบ ไตรมาสที่    ผู้สอบทาน ........................................... วันที ่.............................  

ประเภทงบประมำณ/ เอกสำรที่
ตรวจสอบ 

ข้อสังเกต ร้อยละของ
ข้อสังเกต 

เอกสำรที่พบข้อสังเกต ประกอบด้วย 

เงินงบประมำณแผ่นดิน                 
คณะ/ส านัก/สถาบัน         

เงินรำยได ้         
คณะ/ส านัก/สถาบัน         
         

กระดำษท ำกำรบันทึก : จัดอันดับหน่วยงานที่ตรวจพบข้อสังเกตมากที่สุด  จัดท า................................................วันที่.............................. 
หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานคลัง ส านักงานอธิการบดี                                                  
งวดกำรตรวจสอบ ไตรมาสที ่  ผู้สอบทาน ..................................... วันที่ .............................  

ประเภทงบประมำณ/ ประกอบด้วย 
เงินงบประมำณแผ่นดิน   

คณะ/ส านัก/สถาบัน ลงนามไม่ครบถ้วน 
เงินงบประมำณรำยได ้   

คณะ/ส านัก/สถาบัน  
หมำยเหต ุ  
             1. ระบุสิ่งที่ตรวจพบมากที่สดุของแต่ละหน่วยงานหลังจากเรียงล าดับหน่วยงานที่มีค่าร้อยละสิ่งที่ตรวจพบมากที่สุด 3 อันดับแรก 
             2. จัดอันดับข้อตรวจพบ 3 อันดับแรกของเงินงบประมาณแต่ละประเภท คือ  
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ตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
กระดำษท ำกำรบันทึก : สอบทานบริหารงาน ผู้จัดท า ............................................. วันที่ ............................. 
หน่วยรับตรวจ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
งวดกำรตรวจสอบ ปีงบประมาณ ผู้สอบทาน ........................................ วันที่............................... 

รำยละเอียด ข้อตรวจพบ ข้อมูลสัมภำษณ ์
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานโรงเรียนสาธิตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 

  

2. มีการก าหนดอ านาจหนา้ที่ในการปฏบิัติงานคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานโรงเรียนสาธิต และผู้บริหาร
โรงเรียนสาธิต 

2.1 คณะกรรมการบริหารและด าเนินงานโรงเรียนสาธิต 

  

2.1.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   
2.1.2 เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตต่ออธิการบดีและ

มหาวิทยาลัย 
  

2.1.3 ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของโรงเรียนสาธิต เพื่อประโยชน์ตอ่บริหารและปฏบิัติงานของ
โรงเรียน 

  

2.1.4 ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการเปิดสอนของโรงเรียนสาธิต 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนสาธิต 

  

2.1.5 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

  

2.1.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดจ านวนต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การ
ออกจากงาน การปรับเงินเดือน การจ่ายเงินรางวัลประจ าป ีค่าตอบแทน การด าเนินการทางวินยั การลงโทษ 
และสวัสดิการโรงเรียนสาธิต 

  

2.1.7 ให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
อื่นๆ หรือคณะอนกุรรมการโรงเรียนสาธิต 

  

2.1.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอของบประมาณรายจา่ยประจ าปีของโรงเรียนก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  

2.1.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต   
2.1.10 ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ   
2.1.11 ก าหนดสิทธแิละหนา้ที่ของผู้บริหารโรงเรียนโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลยั   
2.1.12 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบ

หมายให้ปฏิบัติการอยา่งหนึ่งอยา่งใดอันอยู่ในอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
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กระดำษท ำกำรบันทึก : สอบทานบริหารงาน ผู้จัดท า ............................................. วันที่ ............................. 
หน่วยรับตรวจ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
งวดกำรตรวจสอบ ปีงบประมาณ ผู้สอบทาน ........................................ วันที่............................... 

รำยละเอียด ข้อตรวจพบ ข้อมูลสัมภำษณ ์
2.1.13 แบ่งส่วนงาน การก าหนดหน้าที่ของส่วนงาน การยบุเลิก การรวมส่วนงานของโรงเรียนสาธิต   
2.1.14 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการและจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
  

 2.2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2.2.1 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา   
2.2.2 ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลกัสูตร   
2.2.3 ก าหนดระยะเวลาและวธิีการแล้วด าเนนิการก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา   
2.2.4 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีสถานศึกษาก่อนเสนอสาธารณชน   

2.3  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
2.3.1 จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายและแนวทางของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยและติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
  

2.3.2 วางแผนและจัดท างบประมาณของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารและการด าเนินงาน
โรงเรียนสาธิต 

  

2.3.3 ผู้อ านวยการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  

2.3.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภฏันครสวรรค์ มีอ านาจในการสั่งจา่ยเงินตาม
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน และสั่งจา่ยเป็น
เช็คเท่านั้น 

  

3. จัดให้มีระบบการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้   
3.1 การประกันคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการดังต่อไปนี้   

3.1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
3.1.2 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3.1.3 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในทุกป ีและมีผลการประเมนิภายนอกของ

สถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 5 ปี 
  

3.1.4 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
3.1.5 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
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กระดำษท ำกำรบันทึก : สอบทานบริหารงาน ผู้จัดท า ............................................. วันที่ ............................. 
หน่วยรับตรวจ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
งวดกำรตรวจสอบ ปีงบประมาณ ผู้สอบทาน ........................................ วันที่............................... 

รำยละเอียด ข้อตรวจพบ ข้อมูลสัมภำษณ ์
3.1.6 เสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่พิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
  

3.2 รายงานผลการด าเนินงานเสนออธิการบดีทุก 3 เดือนและรายงานคณะกรรมการบริหารและด าเนินงาน
โรงเรียนสาธิตทุก 6 เดือน 

  

3.3 การบริหารและการจัดการเงินรายได้   
3.3.1 มีการเรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าระดมทรัพย์สินเป็นรายภาคเรียนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ เร่ือง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าระดมทรัพยากร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ พ.ศ. 2550 และ 2558 

  

3.3.2 เปิดบัญชี โดยให้ใช้ชื่อบัญชี "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" และการลงนามใบ
ถอนเงินจากธนาคาร ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายและเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติหนา้ที่การเงินโรงเรียน 
ร่วมกันเป็นผู้ลงนามอยา่งน้อยสองคน 

  

3.3.3 การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบ ของเงินรายได้ และเงิน
ส่วนที่เหลือน าส่งบัญชีเงินคงเหลือสะสมของเงินรายได้  

  

3.3.4 ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ หรือตามแบบที่สภามหาวิทยาลยัก าหนด    
3.3.5 ผู้อ านวยการแต่งตั้งผู้เก็บรักษาเงินรายได้อย่างน้อย 3 คน   
3.3.6 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบจัดท าบัญชรีายรับ-รายจ่าย   
3.3.7 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานรับทราบ

ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา  
  

3.3.8 ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจ านวนสามคน ท าหน้าที่ตรวจสอบการเงินของ
โรงเรียนและรายงานให้ทราบภายใน 60 วันนับจากสิ้นปกีารศึกษา 

  

4. การก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ   
4.1 คู่มือการปฏิบัติงานหนว่ยงาน   

  4.2 การก าหนดแนวปฏิบัติในการรับ-จ่ายเงิน   
  4.3 การก าหนดแนวปฏิบัติในการจา้งบุคคลากรของหน่วยงาน   
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ตรวจสอบกลุ่มงำนยำนพำหนะ 
กระดำษท ำกำร การควบคุมการใช้ยานพาหนะ  ผู้จัดท า                                         วันที ่                           . 
หน่วยรับตรวจสอบ : (งานยานพาหนะ) ส านักงานอธิการบดี  
งวดกำรตรวจสอบ :  ระหว่างวันที่                      1 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562  ผู้สอบทาน......................................................วันที่......................................                    

Id 
สถำนภำพกำรใช้งำน 

ผู้ใช้รถ ประเภทรถ หมำยเลขทะเบียนรถ 
ต่อทะเบียนและ

ยกเว้นภำษ ี
(ล่ำสุด) 

ท ำกรมธรรม์
ประกันรถยนต์ 

(ล่ำสุด) 
ตำมจริง ตำมระบบ 

        
        
        

 

ตรวจสอบกองพัฒนำนักศึกษำ 
กระดำษท ำกำรบันทึก เรื่อง สอบทานบริหารงานกองพัฒนานกัศึกษา                                                                                                              ผูจ้ัดท า .............................................. วันที่ .............................. 
หน่วยรับตรวจ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี  
งวดกำรตรวจสอบ ระหวา่งวันที่                                                                                                                                                       ผู้สอบทาน ........................................ วันที่ ................................ 

ขั้นตอนในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน หลักฐำนกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ
1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารระดับสูงของหน่วยงาน และค าสั่งมอบหมายอ านาจ

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
  

2. ค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ ประจ าหน่วยงาน และตามระเบยีบข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 
- คณะกรรมการการเงินอุบัติเหตุ 
- คณะกรรมการเก็บรักษาเงินประกันอุบตัิเหตุนักศึกษา 
- ผู้สอบบัญชีเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
- คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา 
- ผู้ตรวจสอบบัญชีเงินค่าบัตรประจ าตวันกัศึกษา 

  

3. ก าหนดแนวทางการวางแผนและบริหารโครงการ   
3.1 ทบทวน/ตรวจสอบการด าเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
3.2 ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น   

4. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายภาระงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ   
5. กระบวนการรบริหารงบประมาณของหน่วยงาน   

5.1 วิธีการจัดการรายรับและการสรรงบประมาณของหน่วยงาน   
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กระดำษท ำกำรบันทึก เรื่อง สอบทานบริหารงานกองพัฒนานกัศึกษา                                                                                                              ผูจ้ัดท า .............................................. วันที่ .............................. 
หน่วยรับตรวจ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี  
งวดกำรตรวจสอบ ระหวา่งวันที่                                                                                                                                                       ผู้สอบทาน ........................................ วันที่ ................................ 

ขั้นตอนในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน หลักฐำนกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ
5.2 มีการเปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติลงนาม เพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเรว็   
5.3 มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน และไม่ได้ให้ผู้ไม่

มีหน้าที่ออกใบเสร็จแทนกัน 
  

5.4 มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนทุกบัญชี   
5.5 มีการน าส่งเงินรายได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บรกัษาเงิน/น าฝากเขา้บัญชีทุกวัน   
5.6 มีการสรุปรายละเอยีดการใช้ใบเสร็จและจ านวนเงินที่รับให้หวัหน้าการเงินรับทราบ

ทุกวัน 
  

 
กระดำษท ำกำรบันทึก เร่ือง ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร                              ผู้จัดท า .......................................... วันที่ .............................. 
หน่วยรับตรวจ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี
ขอบเขตข้อมูล ระหว่างวันที ่  ผู้สอบทาน .................................... วันที่ .............................. 

รำยละเอียด ชื่อบัญช ี เลขที่บญัช ี ธนำคำร/สำขำ ยอดเงินคงเหลือ 
  1. บัญชีธนาคารที่ออกใบเสร็จรับเงิน ทุนการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 1) 984-8-48961-4 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
  2. บัญชีธนาคารที่รับเงินโอนจากหนว่ยงาน จ านวน 5 บัญชี โดยแบ่งเป็น 
        2.1 รับโอนจากกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ
การศึกษา จ านวน 2 บัญช ี

กองทุนเงินให้กู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     1) 065-1-02770-5 อิสลามแห่งประเทศไทย/นครสวรรค์  
2) 633-1-28339-0 กรุงไทย/สวรรค์วิถี  

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน กยศ. มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3) 980-6-95774-7 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
        2.2 ถอนจากโครงการที่อนุมัติโดย
มหาวิทยาลัยฯ น าฝากเข้าบัญชี  

กิจกรรมนักศึกษาภาคปกต ิ 4) 980-1-58793-8 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
กิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป. ม.รภ.นว  5) 980-0-82977-6 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  

  3. บัญชีธนาคารที่ไม่มียอดเคลื่อนไหวจ านวน 7 บัญชี 
3.1 บัญชีไม่มียอดเคลื่อนไหว ค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา ม.รภ.นว.  1) 980-0-82978-4 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  

  สนับสนุนกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  2) 982-8-85756-1 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
  ทุนการศึกษาบริษัทสุรามหาราษฎร จ ากัด  3) 985-9-95866-1 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
  "กองทุนการศึกษา" ฝ่ายแนะแนว  4) 980-1-14104-2 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
  โครงการอบรมใบอนุญาตขับรถ 5) 982-6-23101-0 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
  ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 6) 980-083775-2 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
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กระดำษท ำกำรบันทึก เร่ือง ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร                              ผู้จัดท า .......................................... วันที่ .............................. 
หน่วยรับตรวจ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี
ขอบเขตข้อมูล ระหว่างวันที ่  ผู้สอบทาน .................................... วันที่ .............................. 

รำยละเอียด ชื่อบัญช ี เลขที่บญัช ี ธนำคำร/สำขำ ยอดเงินคงเหลือ 
        3.2 บัญชีที่ไม่มียอดเคลื่อนไหวและไม่สามารถ
หาเอกสารการเปิดบัญชีได้ 

กองทุนนักศึกษา 80 ปี สถาบันราชภัฏนว. 7) 628-1-50183-7 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  

  4. บัญชีธนาคารที่ไม่มียอดเคลื่อนไหวแต่มีดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชี จ านวน 2 บัญช ี
  กรอ.ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1) 981-1-042160-0 กรุงไทย/มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  
  2) 065-1-03111-7 อิสลามแห่งประเทศไทย/นครสวรรค์  
5. บัญชีธนาคารที่ใช้ใบส าคัญรับเงินของส านักงาน
การอุดมศึกษา 

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี(ม.ราชภัฏ
นครสวรรค์) 

1) 613-2-235355-3 ไทยพาณิชย์/สะพานเดชาติวงศ์ (นครสวรรค์)  

     
หมำยเหต ุ   

 
 

กระดำษท ำกำรบันทึก เร่ือง สอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณ   ผู้จัดท า ................................................................... วันที่ ......................... 
หน่วยรับตรวจ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี                                                     
งวดกำรตรวจสอบ ระหวา่งวันที ่                  ผู้สอบทาน ............................................................. วันที่ ......................... 

หน่วยงำนผู้จัดเก็บบัญชี / เลขที่
บัญช ี

ชื่อบัญช ี
วันที่

เคลื่อนไหว
บัญช ี

รำยละเอียด 
 จ ำนวนเงิน  

 ชุดเบิกจ่ำย  ข้อสังเกต/ค ำอธบิำย 
 จ่ำยออก   รับเข้ำ  

กลุ่มงาน              
        
        

 
กระดำษท ำกำรบันทึก : สอบทานการควบคุมใบเสร็จรับเงิน  ผู้จัดท า                                วันที่                   . 
หน่วยรับตรวจ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี                                                  
ขอบเขตข้อมูล ระหว่างวันที่    ผู้สอบทาน ......................................... วนัท่ี ........................ 

เลขที่ใบเสร็จรบัเงิน ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน รำยละเอียด หมำยเหต ุ
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ตรวจสอบกำรบริหำรของหน่วยงำนตำมบริบทของมหำวิทยำลัย 
กระดำษท ำกำรบันทึก เร่ือง สอบทานบริหารงาน 10 หน่วยงาน                                                                                                   ผู้จัดท า                                วันที่.................................. 
หน่วยรับตรวจ 10 หนว่ยงาน ภายใต้สงักัดมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
งวดกำรตรวจสอบ ปีงบประมาณ                                                                                                                                        ผู้สอบทาน .................................. วันที่.................................. 

หน่วยงำน จัดส่งแผนปฏิบตัิรำชกำรภำยใน 30 วนันับ
จำกกำรอนุมัติงบประมำณ 

(สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติวันที ่            26 
กันยำยน 2562) 

หลักฐำนกำรด ำเนินงำน หลักฐำน
ประกอบกำร
ตรวจสอบ 

ภำยในวันที ่
26 ต.ค. 2562 

เกินวันที่ 
26 ต.ค. 2562 

มี ไม่มี 

คณะ/ส านัก/สถาบัน   1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหน่วยงานพร้อมรายละเอยีดมอบหมายภาระงานของคณะกรรมการบริหาร   
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารระดับสูง   
  3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   

  4. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปวีาระแรก   
   5. รายงานวิเคราะห์ผลดีผลเสียครบถ้วนทุกด้าน    
   6. รายงานวิเคราะหข์้อมูลทางการเงิน   
   7. แผนผังกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี และ/หรือ ปฏิทินการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี   
   8. รายงานผลการด าเนินการโครงการปงีบประมาณที่ผ่านมา   
   9. ค าขออนุมัติงบประมาณโครงการ/กจิกรรม   
   10. ค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ   
   11. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/คณะ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
   12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การรองรับ/อนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
   13. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีฉบับสมบูรณ์   
   14. แผนผังความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์หน่วยงานต่อแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   
   15. หลักฐานการมอบหมายภาระงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ   
   16. บันทึกข้อความจัดส่งแผนปฏิบัติราชการแระจ าปีงบประมาณ ตอ่อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ และประทับตรารับ

เร่ืองจากหน่วยงานผู้รับเร่ือง 
  

   17. หลักฐานการเผยแพร่แผนปฏบิัติราชการให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียรับทราบ   
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กระดำษท ำกำรบันทึก เร่ือง สอบทานบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย                                                                           ผู้จัดท า                                     วนัที่                                . 
หน่วยรับตรวจ คณะ/ส านัก/สถาบัน  
งวดกำรตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                  ผู้สอบทาน ........................................ วันที่ .......................................... 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี หลักฐำนกำรด ำเนินงำน ข้อมูลสัมภำษณ์/หมำยเหต ุ
 1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารระดับสูงของหน่วยงาน และค าสั่งมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
  

2. วาระประชุมของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย (ประเด็นนโยบายย่อย และเปา้หมายเชิงนโยบาย) และประเด็นยุทธศาสตร์ 

  

3. จัดตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี   
  4. จัดประชุมคณะท างานแผนปฏิบัตกิารประจ าป ีเพื่อพจิารณาการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพือ่วิเคราะห์ผลดีผลเสียครบถ้วนทุกด้าน และวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน  

  

  5. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี และ/หรือ ปฏิทินการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

  

  6. ก าหนดแนวทางการวางแผนและบริหารโครงการ   
6.1 ทบทวน/ตรวจสอบการด าเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา   

- ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพของโครงการ   
- ทบทวน/ตรวจสอบผลผลิต ผลลัพธแ์ละผลกระทบที่เกิดขึ้น    
- ทบทวน/ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนไดส่วนเสีย   
- ทบทวน/ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข    
- พิจารณาตัดสินใจ   

6.2 ริเร่ิมโครงการใหม่และวิเคราะห์เบือ้งต้น   
- พิจารณาที่มาและความส าคัญของโครงการ   
- พิจารณาลักษณะของโครงการ   
- ระบุเป้าหมาย ผลผลิต และคาดการณผลลัพธ์หรือผลกระทบตอ่ผู้มีส่วน

ไดส่วนเสีย  
  

- วิเคราะหก์ระบวนการและแนวคิดของโครงการใหม่ โดยเฉพาะในเร่ือง
ความสอดคลองและผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 

  

- วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธกีาร
ด าเนินการเบื้องต้น 

  

- พิจารณาศักยภาพและข้อจ ากัดของพืน้ที่    
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กระดำษท ำกำรบันทึก เร่ือง สอบทานบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย                                                                           ผู้จัดท า                                     วนัที่                                . 
หน่วยรับตรวจ คณะ/ส านัก/สถาบัน  
งวดกำรตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                  ผู้สอบทาน ........................................ วันที่ .......................................... 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี หลักฐำนกำรด ำเนินงำน ข้อมูลสัมภำษณ์/หมำยเหต ุ
- พิจารณาความพรอมและความเพียงพอของทรัพยากรและปจัจัยที่

เกี่ยวขอ้ง  
  

- พิจารณาผลกระทบต่อโครงการหรือกจิกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่แลว้   
- ระบุทางเลือกอื่นและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี   

6.3 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ   
- จัดล าดับความส าคัญของโครงการตามมิติต่างๆ    
- พิจารณาจัดท าค าของบประมาณ   

  7. จัดส่งร่างแผนปฏิบัตกิารประจ าปีเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาใหข้้อเสนอแนะ 
และให้การรองรับ/อนุมัติ  

  

  8. มีการก าหนดรูปแบบของแผนปฏิบตัิการประจ าปี ประกอบดว้ย วิสัยทัศน ์พันธ
กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กล
ยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และประมาณการรายไดรายจ่าย/วงเงิน
งบประมาณ/แหล่งเงิน  

  

  9. ก าหนดความเชื่อมโยงของแผนปฏบิัติการประจ าปีของหนว่ยงาน ต่อแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจ าป ีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

  

  10. จัดประชุมผู้เกีย่วขอ้ง เพื่อมอบหมายภาระงานตามตวัชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

  

  11. จัดส่งแผนปฏิบัตกิารประจ าปีให้มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ภายใน 30 
วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

  

   12. เผยแพร่แผนปฏบิัติราชการให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ   
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สอบทำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้สำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของส่วนรำชกำร 
 

กระดำษท ำกำรบันทึก : สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปญัหาหนี้สาธารณโภคค้างช าระของส่วนราชการ                                               ผู้จดัท า .............................................. วนัท่ี ......................................... 
หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานคลัง ส านักงานอธิการบดี    
งวดกำรตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                       ผู้สอบทาน .......................................... วันที่ ....................................... 

รำยกำรตรวจสอบ 
เอกสำร/หลักฐำน 

กำรปฏบิัตติำมมำตรกำร หมำยเหต ุครบถ้วน/ถูกต้องใน
สำระส ำคัญ 

ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
ในสำระส ำคัญ 

1. การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค     
2. การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค     
3. การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค     
4. สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค     

 

ตรวจสอบระบบกำรใช้งำนระบบควำมรับผิดทำงละเมิดและแพ่ง 
 

กระดำษท ำกำร : ตรวจสอบระบบการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง                ผู้จัดท า................................................................วันที่……........................ 
หน่วยรับตรวจ : (งานวินัยและนิติกร) ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   
งวดกำรตรวจสอบ : วันที่ 1 – 30 กันยายน 2561    ผู้สอบทาน...........................................................วันที่.............................. 

รำยกำรตรวจสอบ 
กำรบันทึกข้อมูลในระบบงำน  

จัดให้มีระบบกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนก่อน
หมดอำยุควำมด ำเนินคดี 

หมำยเหต ุ
ครบถ้วน/ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วน/ไม่
ถูกต้อง 

ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 

1. ระบบงานความรับผิดทางละเมิด          รักษาการหัวหนา้งานวินยัและนิตกิรแจง้ว่าไม่มีข้อมูลความผิดทางละเมิดและแพ่ง 
2. ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง          
3. ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา         
4. ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี ้         
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กำรด ำเนินงำนโครงกำรรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน 
 

กระดำษท ำกำร : วิเคราะห์ขอ้มูลรายละเอียดโครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน       ผู้จัดท า................................................................วันที่……........................ 
รับตรวจ : มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์   

งวดกำรตรวจสอบ : ระหว่างวันที ่    ผู้สอบทาน...........................................................วันที่.............................. 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งบประมำณ วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วดั เป้ำหมำย กิจกรรม หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

       
       
       

 

ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้แผนงบประมำณ 
กระดำษท ำกำรบันทึก : ตรวจประเมินการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสแยกตามหน่วยงาน ผู้จัดท ำ .......................................................... วันที่ ........................................... 
หน่วยรับตรวจ คระ/ส านัก/สถาบัน        
งวดกำรตรวจสอบ ไตรมาสที่    ผู้สอบทำน .................................................... วันที่ .......................................... 

รหัสเดิม รหัสใหม ่

ชื่อ
โครงกำร
เดิม/ชื่อ
กิจกรรม

ใหม ่

อนุมัติงบประมำณ ไตรมำส 1 

หมำยเหต ุ
แผ่นดิน รำยได ้ รวม 

จัดสรร ใช้ไป 

คงเหลือ 
แผ่นดิน รำยได ้ รวม แผ่นดิน รำยได ้ รวม ร้อยละ 
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หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กระดาษท าการบันทึก เร่ือง สรุปผลการตรวจประเมินการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

หน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้จัดท า ................................................................. วันท่ี ...........................................................

งวดการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) ผู้สอบทาน ............................................................. วันท่ี ...........................................................
หน่วย : บาท

แผ่นดิน รายได้ รวม แผ่นดิน รายได้ รวม ร้อยละ
คณะครุศาสตร์ 8,035,800.00       13,501,300.00     21,537,100.00     1,185,565.00      2,914,949.00    4,100,514.00      1,622,651.22       1,536,247.00    3,158,898.22       77.04   941,615.78         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,256,500.00       29,089,300.00     32,345,800.00     3,539,750.00      5,120,355.00    8,660,105.00      1,552,912.25       4,632,512.03    6,185,424.28       71.42   2,474,680.72      
คณะวิทยาการจัดการ 2,465,900.00       16,002,200.00     18,468,100.00     475,620.00         3,688,671.00    4,164,291.00      402,936.00          1,729,155.15    2,132,091.15       51.20   2,032,199.85      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,833,000.00       13,288,100.00     20,121,100.00     1,433,450.00      4,311,400.00    5,744,850.00      1,191,090.81       3,877,377.75    5,068,468.56       88.23   676,381.44         
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3,960,600.00       6,854,600.00       10,815,200.00     972,471.00         1,839,766.00    2,812,237.00      787,279.67          952,963.10       1,740,242.77       61.88   1,071,994.23      
บัณฑิตวิทยาลัย -                       13,816,300.00     13,816,300.00     -                      3,435,240.00    3,435,240.00      -                       2,233,442.00    2,233,442.00       65.02   1,201,798.00      
ส านักงานอธิการบดี 222,465,900.00   20,138,100.00     242,604,000.00   108,256,960.00  5,045,425.00    113,302,385.00  32,668,229.04     4,943,486.69    37,310,515.73     32.93   75,991,869.27    
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,880,000.00       9,479,600.00       11,359,600.00     630,000.00         2,847,800.00    3,477,800.00      315,269.20          3,038,496.50    3,353,765.70       96.43   124,034.30         
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,764,400.00       3,764,400.00       3,764,400.00       960,794.00         2,234,000.00    3,164,794.00      1,963,247.93       1,448,993.70    3,412,241.63       107.82 247,447.63-         
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2,900,500.00       1,140,000.00       4,040,500.00       386,000.00         335,290.00       721,290.00         397,097.00          260,947.00       658,044.00          91.23   63,246.00           
สถาบันวิจัยและพัฒนา 18,257,200.00     2,007,900.00       20,265,100.00     15,649,590.00    1,740,900.00    17,390,490.00    12,003,166.00     51,750.00         12,054,916.00     69.32   5,335,574.00      
ส่วนกลาง 416,146,900.00   26,825,000.00     442,971,900.00   97,428,875.00    6,007,400.00    103,436,275.00  75,099,263.09     3,068,163.58    80,078,426.67     77.42   23,357,848.33    
รวมท้ังหมด 689,966,700.00 155,906,800.00 842,109,100.00 230,919,075.00 39,521,196.00 270,410,271.00 128,003,142.21 27,773,534.50 157,386,476.71 58.20  113,023,794.29 

หน่วยงาน

อนุมัติงบประมาณ ไตรมาส 1

แผ่นดิน รายได้ รวม
จัดสรร หมายเหตุใช้ไป

คงเหลือ

32.93 
51.20 

61.88 
65.02 

69.32 
71.42 

77.04 
77.42 

88.23 
91.23 

96.43 
107.82                                     
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หน่วยรับตรวจ คณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย  ผู้จัดท า ................................................................... วันท่ี ...........................................................

งวดการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ผู้สอบทาน ............................................................. วันท่ี ...........................................................
หน่วย : บาท

โอนเข้า/โอน โอนเข้า/โอน
อนุมัติงบประมาณ +

แผ่นดิน รายได้ รวม โอนเข้า/โอนอก
คณะครุศาสตร์ ๑๑,๕๒๘,๘๐๐.๐๐ ๑๕,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๔๘๗,๘๐๐.๐๐ ๘๐๐,๒๐๐.๐๐ ๑๐,๐๘๗,๘๗๕.๐๐ ๑๓,๖๓๐,๖๔๐.๐๐ ๒๒,๙๑๘,๓๑๕.๐๐ ๑๔,๑๑๓,๐๒๑.๖๐ ๖๑.๕๘ ๘,๘๐๕,๒๙๓.๔๐ ########## ๑๓,๕๒๔,๗๗๘.๔๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๖๓๗,๘๐๐.๐๐ ๑๔,๑๑๓,๐๒๑.๖๐ ๕๑.๐๖ ๑๓,๕๒๔,๗๗๘.๔๐
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐,๗๒๗,๖๐๐.๐๐ ๓๕,๒๘๕,๑๓๐.๐๐ ๔๖,๐๑๒,๗๓๐.๐๐ ๘,๘๐๓,๔๙๙.๗๕ ๘,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๕๙๒,๙๑๑.๐๐ ๒๘,๖๑๘,๔๕๔.๐๐ ๒๐,๕๖๗,๗๖๖.๗๗ ๗๑.๘๗ ๘,๐๕๐,๖๘๗.๒๓ ########## ๒๔,๗๕๗,๖๘๓.๒๓ ๖๘๗,๒๘๐.๐๐ ๔๕,๓๒๕,๔๕๐.๐๐ ๒๐,๕๖๗,๗๖๖.๗๗ ๔๕.๓๘ ๒๔,๗๕๗,๖๘๓.๒๓
คณะวิทยาการจัดการ ๒,๑๓๘,๗๐๐.๐๐ ๑๘,๕๑๒,๓๔๐.๐๐ ๒๐,๖๕๑,๐๔๐.๐๐ ๑๗๓,๐๑๐.๐๐ ๑,๙๐๙,๗๑๒.๐๐ ๑๕,๓๐๙,๘๓๒.๒๕ ๑๗,๓๙๒,๕๕๔.๒๕ ๑๒,๐๐๕,๑๘๗.๙๓ ๖๙.๗๒ ๕,๒๑๔,๓๕๖.๓๒ ########## ๘,๘๖๕,๘๕๒.๐๗ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๘๗๑,๐๔๐.๐๐ ๑๒,๐๐๕,๑๘๗.๙๓ ๕๗.๕๒ ๘,๘๖๕,๘๕๒.๐๗
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๔,๖๕๔,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๕๔,๖๘๐.๐๐ ๒๔,๓๐๙,๒๘๐.๐๐ ๑๓๖,๒๐๐.๐๐ ๑๔,๓๕๕,๒๐๖.๐๐ ๘,๐๔๑,๓๒๖.๐๐ ๒๒,๒๖๐,๓๓๒.๐๐ ๑๙,๖๙๔,๕๔๖.๔๑ ๘๘.๔๗ ๒,๕๖๕,๗๘๕.๕๙ ########## ๔,๗๗๔,๗๓๓.๕๙ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๔๖๙,๒๘๐.๐๐ ๑๙,๖๙๔,๕๔๖.๔๑ ๘๐.๔๙ ๔,๗๗๔,๗๓๓.๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘,๘๒๔,๖๐๐.๐๐ ๑๖,๖๓๓,๖๓๐.๐๐ ๒๕,๔๕๘,๒๓๐.๐๐ ๒๔๙,๙๓๙.๐๐ ๗,๗๕๗,๗๐๐.๐๐ ๑๔,๓๖๙,๑๕๐.๐๐ ๒๒,๐๒๖,๙๑๑.๐๐ ๑๘,๑๑๓,๐๕๓.๙๔ ๘๒.๒๓ ๓,๙๑๓,๘๕๗.๐๖ ๐.๐๐ ๗,๓๔๕,๑๗๖.๐๖ ๐.๐๐ ๒๕,๔๕๘,๒๓๐.๐๐ ๑๘,๑๑๓,๐๕๓.๙๔ ๗๑.๑๕ ๗,๓๔๕,๑๗๖.๐๖
ส านักงานอธิการบดี ๕๐๙,๕๓๖,๕๐๐.๐๐ ๔๗,๘๐๖,๗๖๐.๐๐ ๕๕๗,๓๔๓,๒๖๐.๐๐ ๔,๓๗๗,๘๔๘.๔๕ ๔๑๑,๘๐๓,๗๓๕.๐๐ ๓๗,๙๑๐,๘๒๐.๐๐ ๔๕๔,๐๙๒,๔๐๓.๔๕ ๓๕๕,๑๙๘,๘๒๔.๐๐ ๗๘.๒๒ ๙๘,๘๙๓,๕๗๙.๔๕ ########## ๒๐๒,๓๔๙,๐๓๖.๐๐ ๒๐๔,๖๐๐.๐๐ ๕๕๗,๕๔๗,๘๖๐.๐๐ ๓๕๕,๑๙๘,๘๒๔.๐๐ ๖๓.๗๑ ๒๐๒,๓๔๙,๐๓๖.๐๐
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๓๖๐.๐๐ ๓,๓๔๑,๙๑๐.๐๐ ๔,๓๒๓,๓๙๕.๐๐ ๗,๖๒๐,๙๔๕.๐๐ ๗,๖๗๘,๗๓๓.๕๐ ๑๐๐.๗๖ ๕๗,๗๘๘.๕๐ ########## ๓,๐๔๑,๒๖๖.๕๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๖๗๘,๗๓๓.๕๐ ๗๑.๖๓ ๓,๐๔๑,๒๖๖.๕๐

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๘,๖๑๑,๙๐๐.๐๐ ๔,๐๑๒,๑๐๐.๐๐ ๑๒,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๖๔,๘๙๒.๐๐ ๗,๖๙๗,๑๕๐.๐๐ ๓,๕๘๘,๘๘๘.๐๐ ๙,๑๒๑,๑๔๖.๐๐ ๘,๒๒๑,๗๖๙.๔๒ ๙๐.๑๔ ๘๙๙,๓๗๖.๕๘ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๖๖,๒๓๐.๕๘ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๘๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๒๒๑,๗๖๙.๔๒ ๖๕.๓๑ ๔,๓๖๖,๒๓๐.๕๘

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ๒,๘๒๐,๕๐๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๒๐,๕๐๐.๐๐ ๑๕๑,๔๖๐.๐๐ ๑,๗๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๑๐,๕๔๐.๐๐ ๒,๑๑๙,๖๒๘.๑๗ ๑๐๐.๔๓ ๙,๐๘๘.๑๗ ๔,๕๐๐.๐๐ ๑,๓๙๖,๓๗๑.๘๓ ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๑๙,๖๒๘.๑๗ ๖๐.๒๙ ๑,๓๙๖,๓๗๑.๘๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๙,๑๘๓,๑๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๙๘๓,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๙๓๘,๑๐๐.๐๐ ๑,๖๙๖,๐๕๐.๐๐ ๑๗,๖๓๔,๑๕๐.๐๐ ๑๖,๙๖๔,๒๒๖.๐๐ ๙๖.๒๐ ๖๖๙,๙๒๔.๐๐ ๙,๙๐๐.๐๐ ๔,๐๐๘,๙๗๔.๐๐ ๙,๙๐๐.๐๐ ๒๐,๙๗๓,๒๐๐.๐๐ ๑๖,๙๖๔,๒๒๖.๐๐ ๘๐.๘๙ ๔,๐๐๘,๙๗๔.๐๐
บัณฑิตวิทยาลัย ไม่มี ๔,๙๑๘,๓๒๐.๐๐ ๔,๙๑๘,๓๒๐.๐๐ ๕๙๓,๑๗๙.๒๒ ไม่มี ๓,๕๑๒,๔๙๐.๐๐ ๒,๙๑๙,๓๑๐.๗๘ ๒,๓๙๗,๙๑๐.๗๘ ๘๒.๑๔ ๕๒๑,๔๐๐.๐๐ ########## ๑,๙๙๗,๔๘๙.๒๒ ๕๒๒,๙๒๐.๐๐ ๔,๓๙๕,๔๐๐.๐๐ ๒,๓๙๗,๙๑๐.๗๘ ๕๔.๕๖ ๑,๙๙๗,๔๘๙.๒๒

รวมท้ังหมด ๕๙๐,๓๖๖,๓๐๐.๐๐ ๑๖๓,๐๖๑,๙๖๐.๐๐ ๗๕๓,๔๒๘,๒๖๐.๐๐ ๘,๓๙๒,๘๗๑.๕๒ ๔๘๓,๐๕๘,๓๘๘.๐๐ ๑๓๐,๔๔๐,๕๐๒.๒๕ ๖๐๖,๗๑๕,๐๖๑.๔๘ ๔๗๗,๐๗๔,๖๖๘.๕๒ ๗๘.๖๓ ๑๒๙,๔๖๗,๓๘๒.๙๖ ๗๔,๐๐๐.๐๐ ๒๗๖,๔๒๗,๕๙๑.๔๘ ๗๔,๐๐๐.๐๐ ๗๕๓,๕๐๒,๒๖๐.๐๐ ๔๗๗,๐๗๔,๖๖๘.๕๒ ๖๓.๓๑ ๒๗๖,๔๒๗,๕๙๑.๔๘

สภาอนุมัติงบประมาณ
งบประมาณ

 โครงการ ไตรมาสท่ี ๑-๓ คงเหลือท้ังหมด
แผ่นดิน รายได้ รวม เปล่ียนงวดเงิน

โอนเข้า/โอนออก
งบประมาณ ใช้ไป ร้อยละ คงเหลือ งบประมาณ

เบิกจา่ยงบประมาณภาพรวม
คงเหลือท้ังหมดร้อยละใช้ไป

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
  
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

กำร เ บิก จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส             

                            

                 

                                          

                          

                  

                                  

                                    

                       

                   

              

 
 
  
 

 
 
  
  
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำพรวม             
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2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรด ำเนินงำน 
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
3. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
4. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3 /ว48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 เรื่อง การบันทึกบัญชี

วัสดุหรือครุภัณฑ์ 
5. .ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ จัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ.2560  
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักฯ 

8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ วค0410.2/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งเปิดให้
ใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด วค0410.2/ว131 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 
การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

10. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ วค0410.2/ว239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
การใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

12. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
13. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๔๓  
14. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
15. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/ว ๑๙๓ ลงวันที่ ๑๒ 

ก.พ. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งหนังสือแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

16. กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

17. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงิน
รายได้ พ.ศ.๒๕๕๗ 

18. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

19. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าระดม
ทรัพยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

20. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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21. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗ 
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

22. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

23. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

24. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่า
ระดมทรัพยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๘ 

25. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินส าหรับ 
พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

26. ข้อบังคับชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

27. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2530 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545 

28. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
29. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 
30. คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ่ือการจัดท า

งบประมาณ (ส านักงบประมาณ) 
31. หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๘/๑๓๑๒๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ  
32. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 


