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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของการตรวจสอบการดําเนินงาน 
  ภายใตภาวการณเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเรว็ ประกอบกับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีอยางมาก ทําใหเกดิการแขงขันกันใชทรัพยากรมากขึน้ในขณะที่ทรัพยากรกย็ังคงมจีํากัด 
การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดนัน้ จึงเปนสิ่งจําเปน ดังนั้นภาครัฐไดมีเปลี่ยนแนวทาง
บริหารไปสูการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management หรือ RBM) เพื่อใหมั่นใจวา
หนวยงานภาครัฐไดมีการใชจายเงินโดยไดรับผลตอบแทนที่ดีที่สุด จึงมีการปฏิรูประบบงบประมาณ
อยางจริงจัง ทาํใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ จากระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
(Performance – Based Budgeting) ไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เพื่อให
งบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี 
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ  นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
มีผลบังคับใชมาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ที่ผานมา ไดกําหนดใหสวนราชการมรีะบบบริหารจัดการ
ที่ดี มีการวดัผลลัพธอยางเปนรูปธรรม ยึดหลักความโปรงใส นอกจากนี้ กรมบัญชกีลางไดปรับปรุง
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการขึ้นใหม รวมทั้ง
การประกันคณุภาพการตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการยึดเปนหลักในการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ใหกระบวนการดําเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอยูสามารถนําไปสูการ
รายงานผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ผูบริหารสามารถไดรับขอมูลที่ นาเชื่อถือเพียงพอที่ผูบริหาร
สามารถนํามาประกอบการตดัสินใจ 
  การตรวจสอบบัญชีเปนการตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) เปนเพยีง 
การตรวจสอบการบันทึกบัญชีและหลักฐานสนับสนุนตาง ๆ เพื่อแสดงความเหน็ตองบการเงินวาได
แสดงฐานะการเงินถูกตองตามที่ควรและเปดเผยขอมูลเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม 
รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรี ซ่ึงวัตถุประสงค
การตรวจสอบไมไดครอบคลุมไปถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุมคาของการใชจายเงิน
ดังนั้นจึงมกีารพัฒนารูปแบบการตรวจสอบใหครอบคลุมทั้งการตรวจสอบดานการเงนิ และการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ซ่ึงเปนประเภทหนึ่ง  ของการตรวจสอบที่มุงเนนพสูิจน
ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยดัคุมคาของการดําเนินงานของสวนราชการ 
ตลอดจนชวยใหการบรหิาร และการดาํเนินงานตามแผนงบประมาณ  ผลผลิต โครงการ  กิจกรรม  
ของสวนราชการบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยสงเสริมใหเกิด
กระบวนการกาํกับดูแลที่ดีเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาใหกับผูบริหารและลดความเสี่ยงตอการไม
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บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน  ชวยใหการตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ 
เปนไปอยางมรีะบบ มีการใชจายเงินที่รัดกุม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ทําใหการใชทรัพยากร
ของประเทศเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและเกดิประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง  
  จากความสําคัญของการตรวจสอบการดําเนินงานดังกลาว จึงมีความสําคัญที่จะ
ศึกษาวิเคราะห รวบรวม ขอมูล ระเบียบที่เกี่ยวของ จัดทําองคความรูเร่ือง “ กระบวนการและ เทคนิค
การตรวจสอบการดําเนินงาน”  ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน เกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร สูบุคลากรภายในสํานักตาง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภาอีกดวย  

วัตถุประสงคการจัดทํา 
  1. เพื่อพัฒนาองคความรูใหมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (เชน ควรตรวจสอบ
กอนการดําเนนิการโครงการ เปนการตรวจสอบเชิงรุก) 
  2.  เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และถายทอดความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน (เชน แนวปฏิบัติการตรวจสอบ แตละประเด็น / ขั้นตอน ดําเนนิโครงการ) 
   3. เพื่อใหสามารถนําความรูไปเพิ่มประสทิธิภาพ และประสิทธิผลในการตรวจสอบ
ภายใน (เชน ตวัอยางปญหา/ขอเท็จจริง แนวคิด – แนวทางในการตรวจสอบ)    

วิธีดําเนินการ 
  ศึกษา คนควา รวบรวม ความรูจาก ขอมูล กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
เอกสาร ตําราและสื่อความรูประเภทตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบดานการ
ดําเนินงาน จาก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  1. รวบรวม ศกึษาคูมือและแนวปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที ่
สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง กําหนด 
  2. รวบรวม ศกึษา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรฐัมนตรี และเอกสารที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบการดําเนินงาน 
  3. รวบรวม ศกึษา หนังสือ เอกสารและบทความตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน และการตรวจสอบการดําเนินงาน   

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. เปนเอกสารสรางความรูเกี่ยวกับ  วิธีการ กระบวนการและเทคนิคในการ
ตรวจสอบดําเนินงานในโครงการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในประเด็นการตรวจสอบที่กําหนด 
  2. พัฒนา และปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบภายในดานการดาํเนินงาน 
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บทที่  2 

สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหงานตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ      
คือ  ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน  คือรายงานผลการตรวจสอบ                  
และขอเสนอแนะไปเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ       
ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร  ฉะนั้นการตรวจสอบภายในจึงเปนเครื่องมือหรือกลไก 
ที่สําคัญของฝายบริหาร  ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน
ขององคกร ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันไดแก ผูตรวจสอบภายใน หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน จึงตองมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับ                       
การตรวจสอบภายใน มีความรูในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากล และตามที่กําหนดโดยหนวยงานกลาง
ที่เกี่ยวของ ของทางราชการ เพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว สามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจ และสภาพแวดลอมขององคกร เพื่อใหไดผลงานที่ถูกตอง รวดเร็ว    
มีคุณภาพ เชื่อถือได สามารถตอบสนองตอผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
คุมคา เปนไปดวยความประหยัด โดยในการดําเนินงานการตรวจสอบในดานการดําเนินงานสรุป
ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของได ดังนี้ 

1.   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีอํานาจหนาที่และภารกิจหลัก คือ รับผิดชอบงาน           

ดานวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้                              
มีคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  (ก.ร.) เปนผูทําหนาที่ในการควบคุมดูแลบุคลากรในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเรียกวาขาราชการฝายรัฐสภา โดยขาราชการฝายรัฐสภาประกอบดวย
ขาราชการ 2 ประเภท คือ ขาราชการรัฐสภาสามัญ และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง   

วิสัยทัศน (Vision) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรธรรมาภิบาลที่ไดรับการ
ยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

พันธกิจ  (Mission)        
                 1) สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2)  พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน 
ดานนิติบัญญัติ 
  3) พัฒนาบุคลากรใหมีศกัยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategy Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 เปาประสงคหลัก  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 กลยุทธ   

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี 
2. พัฒนากรปฏิบัติงานตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี 
3. พัฒนางานดานวิชาการ 
4. พัฒนากระบวนการเสริมสรางความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เปาประสงคหลัก   ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได ถูกตอง 
รวดเร็ว เปนปจจุบัน ผูใชเขาถึงไดงาย และเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ  
 กลยุทธ   

1. พัฒนาฐานขอมูลที่เชื่อถือได ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบันและตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 

 เปาประสงคหลัก   บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับ
ความตองการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

 กลยุทธ   
 1.  พัฒนาบุคลากรโดยใชหลักสมรรถนะ ( Competency Based HR)  
 2.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 3.  พัฒนาระบบการเรียนรูและการจัดการความรู 
 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

คานิยมหลัก (Core Values) 
 1.  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง                                      2.  มุงผลสัมฤทธิ์  
 3.  จิตบริการ                                                            4.  โปรงใส สุจริต  
 5.  การทํางานเปนทีม                                              6.  ไมเลือกปฏิบัติ 
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การแบงสวนราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  ตามมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. 2518 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
ประธานรัฐสภาดวย ความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา จึงออกประกาศรัฐสภา 
เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1.  ประกาศรัฐสภานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  ขอ 2. ใหยกเลิกประกาศรัฐสภาเรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสภา พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2538 

 ขอ 3.  ใหแบงสวนราชการภายใน ออกเปน 3 กลุมงาน 18 สํานัก  ดังนี้ 
(3.1)  กลุมงาน 

-   กลุมงานที่ปรึกษา 
-   กลุมตรวจสอบภายใน 

          -   กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร 
(3.2)  สํานัก 

1)   สํานักงานประธานวุฒสิภา  2)   สํานักประชาสัมพันธ 
3)   สํานักบริหารงานกลาง  4)  สํานักการคลังและงบประมาณ 
5)   สํานักการตางประเทศ  6)   สํานักวิชาการ 
7)   สํานักการประชุม     8)   สํานักกํากับและตรวจสอบ 
9)   สํานักกรรมาธิการ 1          10)  สํานักกรรมาธิการ 2 
11)  สํานักกฎหมาย   12)  สํานักภาษาตางประเทศ 
13)  สํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคล  14)  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
15)  สํานักรายงานการประชุม และ ชวเลข 16)  สํานักการพิมพ 
17)  สํานักกรรมาธิการ 3   18)  สํานักนโยบายและแผน   

  รายละเอียดการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังกลาว ขอ
นําเสนอโดยปรากฏตามแผนภูมิการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่แนบ        
(แผนภาพที่ 1) 
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แผนภาพที่ 1 
แผนกูมิการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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การแบงสวนราชการและอัตรากําลังของกลุมตรวจสอบภายใน 
   การแบงสวนราชการและอัตรากําลังของกลุมตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับ
บัญชา คือ นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ เปนผูบริหารสูงสุดของกลุมฯ และมี สายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ  คือเลขาธิการวุฒิสภามีบุคลากรจํานวน  9 คน 
ประกอบดวยนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 1 คน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
พิเศษ 2 คน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 คน นักวิชาการดานตรวจสอบภายใน 2 คน 
เจาหนาที่ธุรการ 1 คน และเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 คน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของผู
ตรวจสอบภายใน เปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําป พรอมทั้งไดรับการกํากับดูแลจาก
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในอยางใกลชิด รายละเอียดกลุมฯ ดังกลาวตามแผนภูมิการแบงสวน
ราชการและอัตรากําลังของกลุมตรวจสอบภายในที่แนบดังตอไปนี้  (แผนภาพที่ 2) 
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แผนภาพที่ 2 
แผนภูมิการแบงสวนราชการและอัตรากําลังของกลุมตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ 
นางกอบแกว  แสงทอง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชํานาญการพิเศษ 

นางวัฒนาพร  ล้ิมสมบูรณ 

เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 
นางอรวีณา  สุขเกษม 

เลขาธิการวุฒิสภา 
นางนรรัตน  พิมเสน ท่ีปรึกษาดานกฎหมายฯ 

นายมนตรี  รูปสุวรรณ 
 

เจาพนักงานบนัทึกขอมูลปฏบิัติงาน 
   นางณัฐภรณ  โมริ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ชํานาญการพิเศษ 

น.ส. ชัญญา ชินชัยชนะ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบตัิการ 

1. น.ส.น้ําทิพย  พุฒพิมล 
2. น.ส.หนึ่งฤทัย  ปนรัก 

         นักวิชาการดานตรวจสอบภายใน 

                 นายธนพล ตรัยรัตนากร 
                    น.ส.ภารวี นอยทว ี



 

9 

 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

  ในการตรวจสอบระบบงาน และกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานของ
องคกรบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ตามยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
คุมคาและประหยัด มีวัตถุประสงค รวมทั้งเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน และกิจกรรม
จะมีสวนสําคัญในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายใน ที่
ใชกันโดยทั่วไปออกเปน 6 ประเภท  ดังนี้ 
  1.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) หมายถึง การตรวจสอบ           
ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การงบประมาณ โดยตรวจสอบการรับ-จาย  การเก็บ
รักษา และการใชจายเงินที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจและแสดงความเห็นวาเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม โดยครอบคลุมถึงการปองกัน  ดูแล
ทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีความ
เพียงพอที่จะมั่นใจไดวาขอมูล และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ถูกตอง สามารถสอบทานได หรือเพียง
พอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพยสินตาง ๆ ได 
  2.  การตรวจสอบทางการดําเนินงาน ( Performance Auditing) เปนการตรวจสอบ
ผลการดําเนิน การทบทวนการปฏิบัติงานขององคกรเพื่อประเมินความประหยัด (Economy) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiencies) และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) รวมถึงการบริหารจัดการ การ
บริหารความเสี่ยง การใชทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย เปนการตรวจสอบที่ เนนผลของ
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหวางดําเนินการและหรือที่แลวเสร็จ วาเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงาน งาน/โครงการหรือไม  มีประสิทธิภาพและ สมประโยชน
เพียงใด โดยใหความสําคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ และการใชทรัพยากร
ภายใตระยะเวลาที่กําหนด 
  3.  การตรวจสอบทางการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบ 
การบริหารงานดานตาง ๆ ขององคกร วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม  
การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ  การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงาน  
ดานตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมทั้งเปนไปตาม
หลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความ
รับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 
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  4.  การตรวจสอบทางการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกร การตรวจสอบ
ประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะ หรือถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน  
หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 
  5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Auditing) เปนการพิสูจน
ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงาน และขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
รวมทั้งระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไข และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  การ
ตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายใน เกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอรมา
ใชในการปฏิบัติงาน ไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการ
ตรวจสอบการบริหาร วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ เพื่อให
ทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูล และความปลอดภัยของระบบการประมวลผล  ดวยคอมพิวเตอร 
ดังนั้นในการตรวจสอบการพัฒนาระบบงานทั้งทางดานการออกแบบระบบ  การเลือกคอมพิวเตอร 
และอุปกรณ รวมทั้งเลือกซอฟแวร (Software) ผูตรวจสอบภายในตอง   คํานึงถึงวัตถุประสงค
ดังกลาวอยูเสมอ  
  6.  การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีไดรับ
มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริต หรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหาย 
หรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการปองกัน 
 ในการดําเนินการตรวจสอบของกลุมตรวจสอบภายในยึดหลักการขั้นตอน  และ
วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ของสวน
ราชการ จัดทําโดย  สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง   กระทรวงการคลัง  

 โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)       
ปรากฏตาม (แผนภาพที่ 3)  

 สวนแนวปฏิบตัิประกอบกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม    
(แผนภาพที่ 4)  
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แผนภาพที่ 3 
กระบวนการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน(Internal Audit Process) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ 
ติดตามผล 

กระดาษทําการ 

กอนเริ่มปฏบิัติงาน 

ตรวจสอบ 

ระหวางการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

การติดตามผล 

การประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 
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แผนภาพที่ 4 

4

แนวปฏิบัติประกอบกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

การวางแผน

การปฏิบัติงาน

การายงานและ

ติดตามผล

การสํารวจขอมูลเบื้องตน

การประเมินผล

ระบบการควบคุมภายใน

การประเมินความเส่ียง

การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการปฏิบัติงาน

การรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

การติดตามผล

กระดาษ

ทําการ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

การประเมินผลระบบการควบคุม

ภายใน

การประเมินความเส่ียงเพ่ือ        
วางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการตรวจสอบและ

แผนการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบในแตละเรื่อง  อาทิ  การจัดซื้อ
จัดจาง   การใชสินทรัพย   รายงานการเงิน  
บุคลากร   การเงิน    เงินงบประมาณ              
การดําเนินงาน   เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การรายงานและติดตามผล
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กระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จําเปนตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน 
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมั่นใจ และไดผลงานที่มีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ ที่สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง กําหนด
ไว  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 โดยจะไดกลาวถึง
กระบวนการตรวจสอบภายใน    ซ่ึงประกอบดวย  3   กระบวนการหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ   
2. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. กระบวนการรายงานและติดตามผล  

โดยมีรายละเอียดวิธีการดังนี้ 
  1. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ  แบงเปน 

1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit plan)  
 แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
จัดทําขึ้น โดยทําไวลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสอบทานความกาวหนา
ของงานตรวจสอบเปนระยะ เพื่อใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่น ทันตามกําหนดเวลา (ที่มา : 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของราชการ)  ซ่ึงในการจัดทําแผนการตรวจสอบ  ควรจัดทําเปนแผน
ตรวจสอบระยะยาวคือ ระยะ 3 ป หรือ 5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป  ในการจัดทําแผน
ตรวจสอบ หนวยงานตรวจสอบภายในควรมีการดําเนินการไดแก 
                              1.1.1  เร่ิมจากการสํารวจ ขอมูลเบื้องตนของหนวยรับตรวจ เชน โครงสราง 
อัตรากําลัง อํานาจหนาที่ และทําความเขาใจในกิจกรรมโดยทั่วไปของหนวยรับตรวจ    
                               1.1.2  การประเมินผลระบบการควบคุมภาย เชนการอนุมัติ การใหความ
เห็นชอบในแตละขั้นตอนของกิจกรรมนั้น ๆ วาไดกําหนดไวรัดกุม และเหมาะสมหรือไม 
                               1.1.3 การประเมินความเสี่ยง เพื่อใหทราบวาหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรม           
ตาง ๆ มีความเสี่ยงในระดับสูงหรือต่ําเพียงใด  ขอมูลการประเมินความเสี่ยงที่ไดจะนําไปเปนขอมูล
ในการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจําป  และเมื่อแผนการ
ตรวจสอบไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการแลว หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
มอบหมายงานตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัตินั้น ใหแกผูตรวจสอบภายใน ซ่ึง
ผูตรวจสอบภายในควรนํากิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบไปวาง
แผนการปฏิบัติงานในรายละเอียดวา  จะตรวจสอบในประเด็นที่สําคัญอะไรบาง โดยมีวัตถุประสงค 
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ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบอยางไร การวางแผนการตรวจสอบตามกรอบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในที่นี้ จะกลาวถึงในขั้นตอนตอไปคือแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
  1.2.  แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมาย
ใหตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปจากหัวหนาหนวยตรวจสอบ  จะตองดําเนินการวาง
แผนการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบกอนการตรวจสอบ ฉะนั้นแผนการปฏิบัติงาน
จึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการตรวจสอบ ได
จัดทําขึ้นลวงหนาวาจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด เร่ืองใด ที่หนวยรับตรวจใด ในประเด็น
ตรวจสอบใด ดวยวัตถุประสงค ขอบเขตการตรวจสอบและแนวทางวิธีการตรวจสอบใด  จึงจะทําให
การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร และมีลักษณะยืดหยุน  โดยสามารถแกไขปรับปรุง ใหเหมาะสมตาม
สภาวการณไดตลอดเวลา  และใหผานการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  (1)  กําหนดประเด็นการตรวจสอบ  ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควร
กําหนดประเด็นการตรวจสอบ โดยดําเนินการดังนี้ 
 -  หากเห็นวาขอมูลที่สํารวจจากการวางแผนการตรวจสอบประจําปไมเพียงพอ
เพื่อการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ ควรทําการสํารวจขอมูลเพิ่มเติม เชน ประชุมหารือกับ
ผูบริหารของหนวยรับตรวจที่จะเขาไปตรวจสอบ สัมภาษณบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีสวน
เกี่ยวของกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  เปนตน 
 -  วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สํารวจได ในสวนที่มีการเกี่ยวของกับหนวยรับ
ตรวจ หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
 -  จัดทําแผนภาพ (Flow Chart) ขั้นตอน การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ หรือ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
 -  ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไดทําการประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงาน  
ก็ควรตองประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อหาขอมูลหลักฐานเพิ่มเติมในรายละเอียด 
 -  สํารวจระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจเพื่อทราบวาระบบควบคุมที่
กําหนดขึ้นมีความเหมาะสม  และกอใหเกิดการปฏิบัติงานที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย           

  (2)  กําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบวาเมื่อการตรวจสอบ
สิ้นสุด แลวตองการอะไร ทั้งนี้ตองมีความสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบ ตองการพบอะไร 
หรืออะไรที่ควรสนใจเปนพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมประกอบดวย  
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(3)  กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเปนการ
กําหนดเพื่อใหทราบวา  จะตรวจสอบอะไร,  เปนจํานวนมากนอยเทาใด  ฉะนั้น ควรกําหนดขอบเขต
ใหครอบคลุมถึงระบบการทํางานตาง ๆ เอกสารหลักฐาน รายงานตาง ๆ บุคลากร และทรัพยสินที่
เกี่ยวของ และรวมไปถึงสวนที่อยูภายใตการควบคุมของบุคคลที่สามดวย เพื่อชวยใหการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค ถาผูตรวจสอบภายในมีขอจํากัดใด ๆ เกี่ยวกับขอบเขตในระหวางการ
ปฏิบัติงาน  ตองนําขอจํากัดนั้นไปปรึกษากับหนวยรับตรวจเพื่อพิจารณาวาจะดําเนินการตอไป
หรือไม และหากมีการปรับปรุงจะตองแจงหัวหนาหนวยตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นชอบ   
   (4 )  กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
  แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู
ตรวจสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใน
รายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละเรื่องจะตองตรวจสอบอะไรบาง ดวยวัตถุประสงคอะไร ที่
หนวยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด โดยจัดทํารายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด  
สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ   
  จึงสรุปไดวา ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบควรมีสาระสําคัญในแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องหรือกิจกรรม    ควรประกอบดวย 
    1)  หนวยรับตรวจ  กิจกรรม  ช่ือแผนงาน งาน /โครงการที่จะตรวจสอบ 
  2)  ประเด็นการตรวจสอบ ควรกําหนดวาเปน แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในเรื่อง
ใด  กิจกรรมใด  ณ หนวยรับตรวจใดบาง และมีประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญอะไรบาง 
  3)  วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเพื่อใหทราบวาผูตรวจสอบภายใน            
จะทราบประเด็นขอตรวจพบอยางไรบาง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ซ่ึงควรกําหนดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจําป   และประเด็นการตรวจสอบดวย 
  4)  ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและ            
ปริมาณงานที่จะทําการตรวจสอบ ทดสอบ สอบทาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  ซ่ึงควรกําหนดใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบที่กําหนดดวย 
  5)  แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ในแตละเรื่อง แตละกิจกรรมใหชัดเจน  และเพียงพอ  ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล  การวิเคราะห  
การประเมินผล และการบันทึกขอมูลที่ไดรับระหวางการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งกําหนด
เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน และเพียงพอที่จะ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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  6)  ช่ือผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อใหทราบวาใครเปน
ผูรับผิดชอบตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด เพื่อใหหัวหนาหนวยตรวจสอบสามารถสอบ
ทานไดวา ผูรับผิดชอบกรณีตรวจสอบนั้นไดดําเนินการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวอยางไรหรือไม 
  7)  ช่ือผูสอบทานและวันที่ที่สอบทาน (จะบันทึกเมื่อสอบทานแลวเสร็จ) 
  8)  สรุปผลการตรวจสอบ และกระดาษทําการที่อางอิง (จะบันทึกเมื่อตรวจสอบเสร็จ) 
  หลังจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานแลว
ส่ิงที่ผูตรวจสอบภายใน จะตองพิจารณาดําเนินการกอนเขาทําการตรวจสอบ คือ กระดาษทําการ                  
ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว เพื่อบันทึกขอมูล                       
ขอตรวจพบตาง ๆ ในระหวางการปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหเปนหลักฐานอางอิงในการเขียนรายงาน                 
ผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรองตอไป 
  2. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เมื่อแผนการปฏิบัติงาน ไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในแลว  ผูตรวจสอบภายในจะตองเริ่มดําเนินการตรวจสอบ  ตาม
แผนการปฏิบัติงานดังกลาว โดยควรบันทึกขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบทั้งหมดไวในกระดาษทํา
การที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนา  ในเรื่องกระดาษทําการจะกลาวถึงในเรื่องการรวบรวมกระดาษทําการ
ตอไป 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวม
หลักฐาน เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององคกร รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอขอมูลที่ไดจากการ
ตรวจสอบ   และขอเสนอแนะตอผูบริหาร   เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 
ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 เร่ือง ไดแก 

เร่ืองท่ี  1 กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ หลังจากจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว                  
ผูตรวจสอบภายในตองดําเนินการ ไดแก 
  -  จัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  -  จัดทํารายละเอียดของงานตรวจสอบแตละงานหรือกิจกรรม 
  -  ทําความตกลงกับหนวยรับตรวจในเรื่องความพรอม ขอบเขตของการตรวจสอบ   
กําหนดวันและระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ   
  จากนั้นในการดําเนินการกอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ  เมื่อไดรับมอบหมายให
ตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด เพื่อใหการตรวจสอบดําเนินไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ผู
ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้                                             
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  (1)  สอบทานงานตรวจสอบที่ทํามาแลว เพื่อกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ  เชน 
กระดาษทําการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  (2)  ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหทราบถึงโครงการตาง ๆ  
ปญหา แผนงาน และวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร 
  (3)  ศึกษารายละเอียดของขอมูลอางอิงที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบ เชน
ตองการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ ขอมูลอางอิงที่ตองศึกษา คือ ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลังพ.ศ. 2551  
  (4)  กรณีที่หนวยรับตรวจใชคอมพิวเตอร ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ         
ที่ใชซ่ึงอาจตองขอใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรชวยดําเนินการให  
การสอบถามลวงหนาจะทําใหมีความพรอม และเริ่มงานตรวจสอบไดรวดเร็วข้ึน 
  (5)  จัดทํากระดาษทําการ   เพื ่อใชเก ็บรวบรวมขอมูลที ่ได จาก  การสืบคน
ขอเท็จจริง 
 เร่ืองท่ี 2  ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีขั้นตอนที่ควรดําเนินการ  ดังนี้        
  2.1  วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจสอบและ
เทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละขั้นตอน ดังนี้ 
 (1)  การรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง และหลักฐานการตรวจสอบ ซ่ึงอาจเปน
ทางการ  โดยเปนลายลักษณอักษร และไมเปนทางการดวยวาจา 
 (2)  การเขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพื่อหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ            
วามีประสิทธิภาพเพียงใด 
 (3)  การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย  
ทั้งนี้รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
 (4)  การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว 
 (5)  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห  ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะห  และเปรียบเทียบ
ขอมูลที่เปนตัวเลข 
  2.2  การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช  ผูตรวจสอบภายในตองนําแผนการ
ปฏิบัติงานที่ไดจัดทําไวลวงหนา มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ สามารถแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสถานการณได โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุ
ขอเสนอแนะในการแกไขแผนการปฏิบัติงานไวในกระดาษทําการ ซ่ึงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอเสนอแนะนั้น  
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  2.3  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ การตรวจสอบอาจจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความ
สมเหตุสมผล และความคุมคาที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในทุกครั้ง 
  2.4  การประชุมปดงานตรวจสอบ การประชุมปดงานตรวจสอบ เมื่อการตรวจสอบ
เสร็จสิ้นผูตรวจสอบภายในควรจัดทํา 
  -    จัดทําสรุปผลส่ิงที่ตรวจพบ 
  -    จัดทํารางรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   -    จัดใหมีการประชุมโดยผูรวมประชุมตองประกอบดวยผูบริหารหนวย 
รับตรวจที่มีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือผลสรุปจากการที่ประชุมรวมกัน 

เร่ืองท่ี 3  การปฏิบตัิเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยรับตรวจแลว  หัวหนาทีมงาน
ตรวจควรมีการประชุมทีมงานผูตรวจ เพื่อสอบทานใหแนใจวาไดปฏิบัติงานตรวจสอบครบทุก
ประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไวในแนวปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program)ไดเสร็จสมบูรณ  โดย
การสอบทานกระดาษทําการ  เอกสารหลักฐานที่รวบรวมไวจากการตรวจสอบในแตละประเด็น มี
หลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ประกอบดวย 

   3.1  การรวบรวมหลักฐาน 
   หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ขอมูล หรือ
ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ผูตรวจสอบภายในไดจากการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ในการรวบรวมขึ้น
ระหวางทําการตรวจสอบ รวมถึงหลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนความเห็น
เกี่ยวกับขอสรุป หรือขอตรวจพบในการพิสูจนวาสิ่งที่ไดตรวจพบนั้นมีความถูกตองนาเชื่อไดมาก
นอยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบดวยคุณสมบัติ  4 ประการ คือ ความ
เพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือไดและจัดหามาได (Competency)   ความเกี่ยวของ (Relevancy)  และ
ความมีประโยชน (Usefulness)    
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              (1) ความเพียงพอ (Sufficiency) ของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ขอมูลจริงที่
รวบรวมไดและจํานวนขอมูลมีความเพียงพอที่จะทําใหสามารถยืนยันหรือใหขอสรุปไดอยางถูกตอง 
สมเหตุสมผล ทําใหทุกคนสรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน การพิจารณาวาจํานวนเพียงพอหรือไมนั้น 
ตองพิจารณาวาหลักฐานนั้นเปนหลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางออม ในกรณีที่เปนหลักฐาน
ทางตรง ซ่ึงไดแกหลักฐานที่ยืนยันไดชัดเจน แนนอน ทําใหทุกคนหมดความสงสัยได มีหลักฐาน
เพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถาเปนหลักฐานทางออม ซ่ึงไดแกหลักฐานแวดลอมที่มาเสริมความมั่นใจ 
และความนาจะเปน ดังนั้น หลักฐานทางออมอาจจะตองมีจํานวนมากหรือหลายประเภท 
 (2) ความเชื่อถือไดและจัดหามาได (Competency) ของหลักฐาน หมายถึง ขอมูลที่
ไดมาจากแหลง ที่เชื่อถือได และโดยใชเทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เชน 
    -  ขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากแหลงอิสระหรือแหลงภายนอกเชื่อถือได
มากกวาขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากภายในหนวยรับตรวจ 

-  ขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากระบบควบคุมภายในที่ดี นาเชื่อถือมากกวาขอมูล 
หลักฐานที่ไดมาจากระบบควบคุมภายในที่มีจุดออน 
   -  การสังเกตการณ การคํานวณ และวิธีการอื่นไดโดยตัวผูตรวจสอบเอง
นาเชื่อถือมากกวาขอมูลหลักฐานที่ไดมาจากการปฏิบัติงานของผูอ่ืน 
   -  ตนฉบับของขอมูลหลักฐานนาเชื่อถือมากกวาภาพถายสําเนาหรือราง 
   -  ขอมูลจากความเห็นของผูเช่ียวชาญและผูประกอบวิชาชีพมีความนาเชื่อถือ
กวาความเห็นของบุคคลธรรมดา 
 (3) ความเกี่ยวของ(Relevancy)  ของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความ
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบ 
 (4) ความมีประโยชน (Usefulness) ของหลักฐาน  หมายถึง หลักฐานที่ชวยใน
การควบคุมและการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อใหสวนราชการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด เชน ความทันเวลา (Timeliness) ในการใชประโยชน และความมีสาระ (Materiality) ในการ
สรุปความเห็น หรือการตัดสินใจ    
 3.2  การรวบรวมกระดาษทําการ  (Working  Papers  Preparation) 
 กระดาษทําการ  (Working Papers) คือ เอกสารที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นใน
ระหวางการตรวจสอบ เพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ที่ใชใน             
การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห  และ
ผลสรุปของการตรวจสอบ เพื่อใชเปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  



 

20 

 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบ  การรวบรวมหลักฐานและขอมูล ตลอดจนการราง
รายงานผลการปฏิบัติงาน จําเปนตองจัดทํากระดาษทําการเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บบันทึก
หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช  ผลที่ไดจากการตรวจสอบ  และหลักเกณฑใน  การ
สรุปผลการตรวจสอบ  และยังเปนหลักฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน  
ทบทวนงานในความรับผิดชอบ  และการวัดผลงาน  อันเปนการบงชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพื่อประโยชนในการอางอิงภายหลัง  รวมทั้งการอางอิงเพื่อใชในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป และการอางอิงกับบุคคลภายนอก 
 3.3   การสรุปผลการตรวจสอบ 
 การสรุปผลการตรวจสอบเปนวิธีการปฏิบตัิงานตรวจสอบขั้นสุดทาย กอนการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  หลังจากที่ผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึง่
แลวเสร็จ หรือเปนเรื่องทีเ่หน็วาจาํเปนตองรายงานผลระหวางการปฏิบัตงิานตรวจสอบ โดยผู
ตรวจสอบจะตองรวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ที่ไดระหวาง การตรวจสอบ  เพื่อสรุปหา
ขอตรวจพบ หรือส่ิงที่ตรวจพบทั้งดานดี  และปญหาขอบกพรองที่คิดวามีคาควรแกการตรวจสอบ  
และรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ ซ่ึงตองสรุปทั้งขอที่เห็นวามีการกระทําผิดหรือบกพรอง  และขอที่
เห็นวาไดปฏิบตัิอยางถูกตอง 
 ส่ิงที่ตรวจพบ  (Audit Finding) หมายถึง ขอเท็จจริงที่รวบรวม  และสรุปจาก
หลักฐานที่ไดระหวางการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ขอตรวจพบ
ที่ควรคาแกการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ  ควรมีลักษณะดังนี้ 
 (1)  มีความสําคัญควรคาแกการรายงาน โดยอาจเปนขอตรวจพบทั้งดานดี  และ
ดานขอบกพรอง  ขอตรวจพบดานดี ควรรายงานเพื่อสงเสริมขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติดี และเปน
ตัวอยางกับหนวยงานอื่น   สวนขอตรวจพบดานบกพรอง  ปญหาที่รายงานควรเปนปญหาสําคัญ มี
ผลกระทบตอผลสําเร็จของงานอยางมีสาระสําคัญ 
 (2)  มีหลักฐานชัดเจนและรับฟงได ผลสรุปดังกลาวอาจไดมาจากขอเท็จจริง ที่มี
หลักฐานถูกตองเชื่อถือได  และบางสวนอาจไดมาโดยการใชดุลยพินิจของผูตรวจสอบ 
 (3)  เปนการพิจารณาโดยไมมีอคติ ไดมาจากการวิเคราะหอยางเทีย่งธรรม                       
 (4)  หลักฐานนั้นเกี่ยวของกบัสิ่งที่ตรวจพบ 
 (5)  มีความนาเชื่อถือ และมีน้ําหนักเพียงพอจะผลักดันใหเกิดการแกไข  
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                       3.  กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ   
  การรายงานผลการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบ เปนการแสดงผลการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และเปนเครื่องมือหลักในการติดตอส่ือสารกับหนวยรับตรวจ 
รายงานผลการตรวจสอบจึงเปนเรื่องสําคัญมากที่ผูตรวจสอบภายในตองเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะ
การที่หนวยรับตรวจจะยอมรับ หรือเห็นความสําคัญของงานตรวจสอบ ขึ้นอยูกับคุณภาพของ
รายงาน ผูตรวจสอบภายในควรนําขอเท็จจริง หรือขอตรวจพบ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะที่
ไดจากการตรวจสอบมาจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ที่สามารถบอกผลการตรวจสอบไดอยาง
ถูกตองเชื่อถือได สามารถจูงใจใหหนวยรับตรวจเห็นความสําคัญของเรื่องที่ตรวจพบ และ
ขอเสนอแนะสามารถทําใหหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุงหรือแกไขใหหนวยงานดีขึ้นนําเสนอ 
หัวหนาหนวยตรวจสอบ  เพื่อเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และสั่ง
การแกไขปรับปรุงในสวนบกพรองที่ตรวจพบ  หากรายงานไมสามารบอกผลการตรวจสอบได
ถูกตอง ไมสามารถจูงใจใหเห็นความสําคัญของเรื่องที่ตรวจพบ และขอเสนอแนะไมสามารถนําไป
ปรับปรุงหรือแกไขใหหนวยงานดีขึ้น ถือวาการตรวจสอบโดยรวมลมเหลวเปนการเสียทรัพยากร 
เสียเวลา และไมเกิดประโยชนตอองคกร 
 ดังนั้นผูตรวจสอบภายในควรคํานึงไวเสมอวา รายงานผลการตรวจสอบ ที่เสนอตอผู
ที่เกี่ยวของ  ตองมีความถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ  เชื่อถือได และมีความชัดเจนพอที่จะใหผูอาน
รายงานเขาใจถึงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น  พรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง 
เพื่อพิจารณาสั่งการไดอยางรวดเร็วทันเวลา 
 การติดตามผลการตรวจสอบ  การติดตามผลเปนขั้นตอนสุดทายของการตรวจสอบ
ที่วัดประสิทธิผลของงานตรวจสอบ  หากหัวหนาสวนราชการมีการสั่งการใหปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะที่นําเสนอ  เปนหนาที่ สําคัญที่ผูตรวจสอบภายในตองติดตามสังเกตการณวาหนวยรับ
ตรวจไดมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร โดยหนวยรับ
ตรวจไดทําการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง  ตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค
หรือไม  จากนั้นผูตรวจสอบภายในจะตองรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ
หนวยรับตรวจใหหัวหนาสวนราชการทราบ  กรณีที่มิไดมีการแกไขปรับปรุง  หรือผูบริหารได
รับทราบแลว มิไดส่ังการใหแกไขตามขอเสนอแนะ  แสดงวายอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความ
เสียหายขึ้นภายหลัง  ผูตรวจสอบภายในเพียงชี้ถึงความเสี่ยงตอความเสียหายจากขอบกพรองที่ตรวจ
พบเทานั้น 
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บทที่  3 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน 

1.  ความหมาย 
  การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) เปนการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตาม กลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่มุงเนนเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหวางดําเนินการ  และหรือที่แลว
เสร็จ วาผลที่เกิดจากการดําเนินงาน มีผลสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดอยาง
มีประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  มีความประหยัด (Economy) รวมทั้ง
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย คําสั่ง หรือไมเพียงใด  รวมถึงการบริหารจัดการ การบริหาร
ความเสี่ยงการใชทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมายพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ วิธีการ หรือ
แนวทาง เพื่อพัฒนาการดําเนินงานและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ความผิดพลาด หรือความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นดวย โดยใหความสําคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  ภายใตระยะเวลาที่
กําหนด รวมถึงการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การใชทรัพยากร และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย(Compliance)  

    การตรวจสอบการดําเนินงานจะทําใหหัวหนาสวนราชการทราบถึง ผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่อาจมีความเสี่ยงที่เปนผลใหการดําเนินงานเบี่ยงเบนไปจาก
ที่กําหนด  รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงจากผลกระทบจากการดําเนินงานที่มีปญหา
อุปสรรคนั้นมีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงาน  ตลอดจนแนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุง
แกไขการดําเนินงาน  ซ่ึงขอมูลตางๆ ดังกลาว  เปนขอมูลที่สําคัญตอการตัดสินใจของหัวหนาสวน
ราชการในการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวไดทันกาล  อันจะชวย
ใหการดําเนินงานของสวนราชการนั้นๆ ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่
กําหนด 

2.  วัตถุประสงค 
 การตรวจสอบการดําเนินงานมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1. เพื่อใหทราบวา ผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนงาน งาน/โครงการที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด  

2. เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวหรือไม อยางไร 
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3. เพื่อใหทราบถึงผลลัพธหรือผลกระทบที่ เกิดขึ้นมาจากการดําเนินงาน                 
ของสวนราชการ 

4. เพื่อใหทราบมี การปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมที่
กําหนดและเปนไปตามระบบควบคุมภายในที่กําหนด 

5. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามแผนงบประมาณ 
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ที่กําหนดไวตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยสินของทาง
ราชการ 

6. เพื่อใหขอสังเกต ขอคิดเห็น และหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข การ
ดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการของสวนราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนด 

3.  ประโยชน 
  การตรวจสอบผลการดําเนินงานมีประโยชน  ดังนี้ 

1. ชวยใหการบริหารแผนงาน งาน/โครงการ และการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/
โครงการของสวนราชการบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ
หรือลดความเสี่ยงตอการไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2. ชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดทราบถึงความกาวหนา ผลสําเร็จ  ของงาน  
ผลกระทบ  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนงาน 
งาน/โครงการ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมาย 
และระยะเวลาที่กําหนด 

3. ชวยทําใหการใชทรัพยากรของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง 
 4.. ชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี 
 5.  เปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาใหกับผูบริหารและลดความเสี่ยงที่จะทําใหงาน
ไมสําเร็จตามแผนงบประมาณ ผลผลิต แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 

4.  วิธีการหรือแนวทาง 
  การตรวจสอบการดําเนินงานมีวิธีการหรือแนวทางการตรวจสอบ ดังนี้ 
  3.1   ศึกษาจากเอกสารโครงการ   แผนงาน   และรายงานตาง ๆ 
  3.2  ประชุมปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม 
  3.3  ออกสํารวจศึกษาภาคสนามในหนวยรับตรวจ 
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  3.4  สัมภาษณ  สังเกตการณ  และออกแบบสอบถาม 
  3.5  ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานการบริหาร  และวิเคราะห
ระบบงาน 
  3.6  ประยุกตใชการวิเคราะห  วิจัย สถิติ และคณิตศาสตร 
  3.7  ประยุกตใชศาสตรความรูหลาย ๆ ดาน หลาย ๆ สาขาวิชา 

  3.8  ประยุกตใช แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และแผนบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตร ระบบ
การควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

5.  องคประกอบ   
  การตรวจสอบการดําเนินงาน ตรวจสอบโดยการตั้งประเด็นปญหา ซ่ึงมีอยู 5 
องคประกอบ คือ 
  5.1  Criteria ส่ิงที่ควรจะเปน(ดูจากวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน โครงการ
และกิจกรรม) ที่กําหนดในแผนการตรวจสอบประจําป 
  5.2  Condition ส่ิงที่เปนอยู(ดูจากขอเท็จจริงหรือส่ิงที่เกิดขึ้นหรือที่ปรากฏอยู) 
  5.3  Effect  ผลกระทบ(นําสิ่งที่ควรจะเปน มาเปรียบเทียบกับ ส่ิงที่เปนอยู ทําให
เกิดผลกระทบตามมา) 
  5.4  Cause  สาเหตุ(โดยมีสาเหตุจากอะไร) 
  5.5  Recommendation  ขอเสนอแนะ(ควรจะหาแนวทางหรือวิถีการแกไขอยางไร) 

6.  การตรวจสอบการดําเนินงานมีขั้นตอน  (ปรากฏตามแผนภาพที่ 5) ไดแก  
   6.1 การวางแผน (Planning) 
 6.2 การปฏิบัติงานตามแผน (Examination) 
  6.3 การรายงาน (Reporting) 

  6.4 การติดตามผล (Follow – up)   
ในการตรวจสอบการดําเนินงานจะมีการตรวจสอบ เมื่อมีผลการดําเนินงานเกิดขึ้นแลวไดแก 
   - ระหวางการดําเนินงาน 
   - การดําเนินงานเสร็จสิ้น 
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7.  ขอแตกตางของการตรวจสอบการดําเนินงาน  ตรวจสอบทางการเงิน  ตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ  
  การตรวจสอบการดําเนินงาน  ( Performance Auditing) เปนการแกไขเหตุปจจุบัน 
เพื่ออนาคต ลักษณะการตรวจใชวิธีการตรวจสอบ การวิเคราะห วิจัย การวัดประเมินผล ของการ
ดําเนินงานวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดหรือไม เพื่อหาสิ่งที่ดีกวาหรือส่ิงที่เปน
ประโยชนใหแกหนวยงาน หรือเพื่อแจงเตือนใหผูบริหารทราบลวงหนาถึงจุดออนที่ควรแกไข เปน
การตรวจที่เพิ่มคุณคาแกองคกรรูปแบบหนึ่ง สามารถตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ
หนวยงาน หรือตรวจแผนงาน งาน/โครงการ หรือจะตรวจกระบวนการปฏิบัติงานก็ได 
  การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial Auditing) เปนการตรวจพิสูจนความถูกตอง
ของการบันทึกรายการบัญชี และความถูกตองครบถวนของยอดเงินที่ปรากฏในบัญชี ซ่ึงเปนรายการ
ที่เกิดขึ้นแลวจึงเปนการแกไขอดีต  
  การตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกร 
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แผนภาพที่ 5 
กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน 

 
 

การวางแผน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
การปฏิบัติงาน 
 

      
      
      
      
 

การรายงาน 
 

    
 
             
      

การติดตามผล      
      
 
 

การวางแผนการตรวจสอบ 

2. เลือกเรื่องหรือโครงการที่จะตรวจสอบ 
3. จัดทีมงานตรวจสอบ 
4. สํารวจขอมูลเบื้องตน 
5. ประชุมเปดตรวจ 
6. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
7. การวางแผนงานตรวจสอบ(Audit 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 1. รวบรวมขอมูล 
2. วิเคราะหและประเมินผล 
3. สรุปประเด็นขอตรวจพบ 
4. บันทึกขอมูล 

การรายงานผลการปฏิบติังาน 

การติดตามผล 

1. รวบรวมขอมูล 
2. คัดเลือกขอมูล 
3. รางรายงาน 
4. เสนอรายงาน 

1. วางแผนการติดตามผล 
2. ดําเนินการติดตามผล 
3. รายงานผลการติดตาม 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

1. กําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
2. กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 
3. กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
4กําหนดแนวทางการตรวจสอบ 
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บทที่ 4 
กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน 

  การตรวจสอบการดําเนินงาน ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ โดยมี
กระบวน การตรวจสอบภายใน  เร่ิมจากการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ซ่ึงผูตรวจสอบ
ภายในจะตองทําการสํารวจขอมูลเบื้องตน ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และประเมิน    
ความเสี่ยง  เพื่อใหทราบวาสวนราชการมีความเสี่ยงในเรื่องใดบาง และระดับสูงหรือต่ําเพียงใด แลว
นําขอมูลที่ไดดังกลาวไปจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  ซ่ึงจะมีการกําหนดเรื่องการตรวจสอบ
การดําเนินงาน 2 เร่ือง ในการกําหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ ควรเริ่มจากการสํารวจภายในโครงสราง
องคกรของผูตรวจสอบภายใน  และศึกษาหนวยรับตรวจในเรื่องของการดําเนินงานตามแผน
งบประมาณ  ผลผลิต  โครงการ  กิจกรรม   ซ่ึงอาจพิจารณา ดังนี้ 

  1)  เปนโครงการหรือกิจกรรมที่มีความสําคัญ และไดรับความสนใจจากหลายๆ ฝาย 
  2)  เปนโครงการหรือกิจกรรมมีประโยชนที่จะเปนบทเรียนในการดําเนินงานตอไป 
  3)  อยูในชวงเวลาที่มีผลการดําเนินงานเกดิขึ้นแลว 
  4)  ใชงบประมาณจํานวนมาก 
  5)   ทราบวาการดําเนินงานมีปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 6)  มีผูรับผิดชอบ  เปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
 เมื่อแผนการตรวจสอบไดรับการเห็นชอบ และอนุมัติจากผูบริหารหนวยงานแลว 
จึงดําเนนิการจดัทํา แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ในแตละเรื่องที่กําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบ ในที่นี้จะกลาวถึงแนวปฏิบัตกิารตรวจสอบการดําเนินงานประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคัญ 
ดังนี ้
 1.  การวาง แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
 2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination) 
 3.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) 
 4.  การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow – up) 
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1. การวางแผนการปฏิบตัิงาน  (Engagement Plan) 
 แผนการปฏิบัติงาน1 เปนแผนที่ผูตรวจสอบภายที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
ตรวจสอบในเรื่องใดจัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด  ในประเด็นการ
ตรวจสอบใด  ดวยวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางวิธีการตรวจสอบใด เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงานควรจัดทําเปนลายลักษณ
อักษร และมีลักษณะยืดหยุน สามารถแกไขปรับปรุง ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ 
หรือสภาพแวดลอมของสวนราชการมาใชประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการปฏิบัติงานผูตรวจ
สอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1.1  การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
 1.2. การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1.3. การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  
 1.4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 1.5.  การรายงานผลการตรวจสอบ 
 1.6.  การติดตามผลตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ  
 (1.1)  กําหนดประเด็นการตรวจสอบ  
 การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ เปนการกําหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินงานของสวนราชการ  ซ่ึงอาจไมบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงาน 
งาน/โครงการ  อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยดําเนินการดังนี้ 
   1) ผูตรวจสอบภายในอาจไดมาจากในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ หรือ
จากการสั่งการของหัวหนาสวนราชการ  หรือจากขอรองเรียน  หรือจากสถานการณใดๆ ที่ไดรับความ
สนใจจากสวนราชการหรือสาธารณชน ซ่ึงประเด็นการตรวจสอบสวนใหญที่พบ   โดยทั่วไป เชน  
 - ผลการดําเนินงานลาชากวาที่กําหนดในแผนงาน งาน/โครงการ เชน การ
กอสรางอาคารลาชากวาที่กําหนดไวในโครงการ  เปนตน 

 - ผลผลิต/ผลงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนงาน งาน/โครงการ เชน การจัดสรรที่ดินใหเกษตรกรไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
เทาที่ควร  การจัดเก็บภาษีไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  เปนตน 

                                                           
1    กรมบัญชีกลาง , มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ , 2545 ,  
     หนา  20 – 21  และหนา  48 - 53 
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 - ผลผลิต /ผลงานไมได ใชประโยชน เท าที่ควร  เชน  อุปกรณทดลอง    
วิทยาศาสตรทางการศึกษายังไมไดนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน  การใชประโยชนจาก
การกอสรางศูนยฝกอบรมยังไมคุมคาตามที่กําหนดในโครงการ เปนตน 
 2) หากขอมูลตาง ๆ ดังกลาวยังมีรายละเอียดไมเพียงพอที่จะนํามากําหนด
ประเด็นการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรทําการสํารวจขอมูลเพิ่มเติม ศึกษาขอมูลของเรื่องที่
ตรวจสอบ  เพื่อทําความเขาใจลักษณะการปฏิบัติงานของงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะทําการ
ตรวจสอบ  โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  เชน ผังการปฏิบัติงาน รายละเอียดโครงการ แฟม
เอกสารการดําเนินงานโครงการ นโยบาย โดยดําเนินการรวบรวมขอมูล  ผูตรวจสอบภายในควร
รวบรวมขอมูลตางๆ ที่ เกี่ยวของกับแผนงาน  งาน/โครงการที่จะตรวจสอบ  เพื่อใหทราบถึง
หลักเกณฑ (Criteria) และขอเท็จจริง (Condition)  บางสวนที่เกิดขึ้น เชน 
 - รายละเอียดแผนงาน งาน/โครงการที่จะตรวจสอบ  โดยรวบรวมจาก
เอกสารแผนกลยุทธของสวนราชการและแผนการดําเนินงาน  ขอมูลที่ควรรวบรวม และศึกษา  เชน  
เหตุผลหรือความเปนมา วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน พื้นที่ดําเนินงาน ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
ดัชนีวดัผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  เปนตน  
 - รายละเอียดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหกับแผนงาน งาน/โครงการ ตาม
เอกสารงบประมาณและตามแผนกลยุทธ 
 - กฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 - คูมือและหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 - สภาพการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
 - ความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน 
 - รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และหรือรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงที่จัดทําโดยหนวยรับตรวจและหรือผูตรวจสอบภายใน 
 - ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน เปนตน 
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  3) คนหาจุดสําคัญที่ควรตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมรายละเอียด
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในขอ 2) มาศึกษาและวิเคราะหวา ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือส่ิงที่เปนอยูใน
การดําเนินงาน มีความแตกตางกับหลักเกณฑหรือส่ิงที่ควรจะเปน  ตามแผนงาน งาน/โครงการ
หรือไม  ถามีขอแตกตาง  ขอแตกตางที่เกิดขึ้นดังกลาวมีผลกระทบที่เปนตัวแปรสําคัญตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของแผนงาน งาน/โครงการหรือไม  ถามี ก็ควรนํามาพิจารณากําหนดเปนประเด็น
การตรวจสอบ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนประเด็นที่คาดวาจะเปนขอตรวจพบสําคัญ (Matters of Potential 
Significance: MOPS) ซ่ึงมีองคประกอบคือ   
 1. ส่ิงที่ควรจะเปน (Criteria) คือส่ิงตาง ๆ ที่โครงการกําหนดไวเพื่อใชเปน
เปาหมายหรือหลักในการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน/ระเบียบ/กฎเกณฑ 
 2. ส่ิงที่เปนอยู (Condition) คือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงาน
ของงาน/โครงการนั้น ๆ ทั้งหมด 
 เมื่อพิจารณาประเด็นที่คาดวาจะเปนขอตรวจพบสําคัญ (Matters of Potential 
Significance: MOPS) แตละประเด็นแลวใหพิจารณาวาประเด็นไหนควรจะตั้งขึ้นเปนประเด็นที่ควร
จะเปนขอตรวจพบสําคัญ (Matters of Significance: MOS) ซ่ึงมีขอควรพิจารณา ไดแก 
 1. เปนตัวแปรสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลงตองานโครงการที่
ตรวจสอบ 2. มีดัชนีวัดผลสําเร็จของงาน โครงการที่ชัดเจน และวัดได 
 3. มีผลกระทบตอเงินลงทุน (เงินงบประมาณ) หรือความสําเร็จของงาน/
โครงการ 
 4. สามารถเสนอแนวทางแกไขเปนรูปธรรมและปฏิบัติได  
 การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ  หากกําหนดไวกวางอาจทําใหกําหนด
เกณฑการวัดผลไมไดหรือทําใหวัดผลไดไมชัดเจน จึงควรแตกประเด็นการตรวจสอบนั้นเปน
ประเด็นยอย ๆ 
ตัวอยางการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
หลักเกณฑ/ส่ิงที่ควรจะเปน  :  
 โครงการกําหนดใหมีการกอสรางอาคารศูนยกฬีาใน 75 จังหวดั จังหวัดละ 1 
หลัง โดยใชระยะเวลาทั้งหมด 5 ป  คือโครงการไดกําหนดเปาหมายไววาจะกอสรางปละ 15 หลัง 
ขอเท็จจริง/ส่ิงที่เปนอยู  :   
 จากรายงานผลการดําเนินงาน  ปรากฏวาใน  2  ปแรก  กอสรางไดเพียง 20 หลัง 
ขอแตกตาง/ผลกระทบ  :   
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  การกอสรางไมเปนไปตามเปาหมายของโครงการ กลาวคือ เปาหมายกําหนดให 2 
ปแรก ตองกอสรางอาคารแลวเสร็จ 30 หลัง แตกอสรางจริงไดเพียง 20 หลัง ไมเปนไปตามเปาหมาย 
10 หลัง ซ่ึงผลกระทบคือ 

1) มีความเสี่ยงที่จะไมสามารถกอสรางอาคารใหครบจํานวนตามเปาหมาย
กําหนด 
 2) ประชาชนเสียโอกาสในการใชอาคารศูนยกีฬาตาม   ที่กําหนดไวใน
โครงการ 
ขอวิเคราะห  :  
 การกอสรางอาคารศูนยกีฬามีความลาชาไมเปนไปตามแผนที่กําหนด ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการและทําใหประชาชนเสียโอกาสในการใชประโยชน  
ดังนั้นจึงควรกําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบ คือ การกอสรางอาคารศูนยกีฬาลาชากวาที่กําหนด
ไวในโครงการ  
 (1.2) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ  
 การกําหนดวัตถุประสงคในกรณีตรวจสอบการดําเนินงานใหกําหนดในแตละ
ประเด็นที่ตรวจ เพื่อใหทราบตรวจสอบประเด็นนั้น ตรวจเพื่ออะไร หรือทําไมตองตรวจ ตองการ
ทราบอะไรจากการตรวจสอบนั้น ซ่ึงควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบดวย  
  
ตัวอยางวัตถุประสงคการตรวจสอบ   
  สมมติวาประเด็นการตรวจสอบ คือ การกอสรางอาคารศูนยกีฬาลาชากวาที่
กําหนดไวในโครงการ  วัตถุประสงคการตรวจสอบ เชน 
 - เพื่อใหทราบวาการดําเนินการกอสรางศูนยกีฬาที่เกิดขึ้นจริงที่ลาชากวา
แผนการดําเนินงานที่กําหนดนั้น  ลาชาในขั้นตอนการดําเนินงานใด และอยางไร  
 - เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคและหรือผลกระทบ รวมทั้งสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความลาชาในการกอสรางศูนยกีฬา 
 - เพื่อใหขอเสนอแนะ  ขอสังเกต และหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหา
อุปสรรค  และการปรับปรุงการดําเนินงานการกอสรางศูนยกีฬาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดใน
แผนการดําเนินงาน 
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 (3) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ  
 เมื่อกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบแลว ขั้นตอนตอไปควรกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบที่สามารถทําใหการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบดังกลาว  โดยขอบเขต
การตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร สถานที่ ระยะเวลา 
และทรัพยสินที่เกี่ยวของ  ควรใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบที่กําหนดไวดวย  ทั้งนี้ การ
กําหนดขอบเขตการตรวจสอบควรคํานึงถึงทรัพยากรที่ใชในการตรวจสอบ  เชน  อัตรากําลัง  ความรู
ความสามารถและประสบการณของผูตรวจสอบภายใน  ระยะเวลา  งบประมาณ  เปนตน  
 
ตัวอยางขอบเขตการตรวจสอบ 
 สมมติวาประเด็นการตรวจสอบและวัตถุประสงคการตรวจสอบ ปรากฏตาม
ตัวอยางขอ (2) ขอบเขตการตรวจสอบควรกําหนดเกี่ยวกับพื้นที่ดําเนินการ โดยควรกําหนดให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่มีการกอสรางศูนยกีฬา แตถาพื้นที่ดําเนินการกอสรางมีจํานวนมาก และ
ทรัพยากรที่ใชในการตรวจสอบมีนอย  อาจคัดเลือกหรือสุมตัวอยางพื้นที่ดําเนินการเพียงบางแหง  
เพื่อเปนตัวแทนของพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด  
 (4) กําหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบ  
 ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบใหสามารถบรรลุ      
วัตถุประสงคการตรวจสอบและสอดคลองกับขอบเขตการตรวจสอบ รวมทั้งครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบดวย  โดยนําประเด็นการตรวจสอบมาคิดตอวาแตละประเด็นจะตรวจอะไร ตรวจอยางไร 
โดยวิธีใด เพื่อใหไดขอมูลหลักฐานเพียงพอในการตอบวัตถุประสงคของประเด็นนั้น แลวนําแนวคิด
มาจัดทําในแบบตารางแนวปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรกําหนดใหชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติตามได   โดยสาระสําคัญใน แนวปฏิบัติการตรวจสอบควรประกอบดวยเรื่องดังนี้ 

(4.1) เกณฑการตรวจสอบ 
(4.2) วิธีการตรวจสอบ 
(4.3) แหลงที่มาของขอมูล 

 (4.1) เกณฑการตรวจสอบ  ใหระบุเกณฑ มาตรฐานหรือส่ิงที่ควรจะเปนของ
การปฏิบัติงานในแตละประเด็นที่กําหนด อยางสมเหตุสมผลและสอดคลองกับสภาพการณที่พึง
เปนไปได มีหลักการที่ดีและสามารถนําไปปฏิบัติได  รวมทั้งควรมีความยืดหยุน เพื่อใชเปรียบเทียบ
กับสภาพเปนจริงที่เกิดขึ้นยาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม อยางไร  เกณฑการตรวจสอบ
ควรกําหนดรวมกันระหวางผูตรวจสอบ ภายในกับหนวยรับตรวจ เพื่อใหหนวยรับตรวจยอมรับใน
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เกณฑการตรวจสอบที่จะนํามาใช    อันจะทําใหผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายในเปนที่ยอมรับของหนวยรับตรวจ   ทั้งนี้ เกณฑการตรวจสอบอาจกําหนดจากแหลงที่มา ดังนี้ 
  - ดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI)  และ
เกณฑการประเมินผลที่ใชในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสวนราชการ เชน  KPI  คือ รอย
ละของความพึงพอใจ  เกณฑการประเมินผล  คือ  รอยละ 80   เปนตน 
  - ผลการตรวจสอบในเรื่องที่คลายคลึงกันในอดีต 
  - มาตรฐานที่ยอมรับไดของหนวยงานลักษณะเดียวกัน 
  - แนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานสวนกลาง 
  - มาตรฐานการปฏิบัติงาน/แนวทาง/คูมือปฏิบัติงาน 

- มาตรฐานที่กําหนดโดยผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
- กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจ 

 (4.2) วิธีการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในจะตองระบุรายละเอียด ขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในแตละประเด็นการตรวจ วาตรวจอะไร ตรวจอยางไร และระบุ
เทคนิคการตรวจสอบที่ใช เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลหลักฐาน ขอเท็จจริงที่ถูกตองและเพียงพอในการ
สนับสนุนขอสรุปหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอตรวจพบที่ไดจากการตรวจสอบตามประเด็นการ
ตรวจสอบที่กําหนดไว   โดยควรกําหนดวิธีการตรวจสอบตองเก็บหลักฐาน ขอมูลและขอเท็จจริงให
ครบองคประกอบ  ดังนี้ 
           ก.ขอมูลเกี่ยวกับเกณฑหรือส่ิงที่ควรจะเปน (Criteria) ตามแผนการ 
ดําเนินงาน กระบวนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน 
          ข.  ตรวจสอบขอมูล หลักฐาน และขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือ   ส่ิงที่
เปนอยู (Condition)  ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดแผนการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน ตามแผน และ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ค. วิเคราะห เปรียบเทียบ และหรือประเมินผลระหวางสิ่งที่ควร  จะ
เปนตามขอ ก. และส่ิงที่เปนอยูตามขอ ข. เพื่อใหทราบระดับผลสัมฤทธิ์ และความมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน โดยแปลความหมายจากเกณฑการตรวจสอบที่กําหนดไวตามขอ 
(4.1)  ตลอดจนเพื่อใหทราบเกี่ยวกับสาเหตุ (Cause) ที่ทําใหส่ิงที่เปนอยูแตกตางจากสิ่งที่ควรจะเปน   
ซ่ึงมีผลกระทบใดบาง (Effects) และควรมีขอเสนอแนะอยางไร (Recommendation) เพื่อจะไดแกไข
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุผลสําเร็จของงานตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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  อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในสามารถ
ตรวจสอบขอมูล หลักฐานและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามขอ ข. ไปพรอมกับการวิเคราะหเปรียบเทียบ
และหรือประเมินผลขอมูลตามขอ  ค. 
 การตรวจสอบการดําเนินงานเปนการตรวจสอบที่เนนผลการดําเนินงานซึ่ง
สามารถตรวจสอบไดในขั้นตอนของการดาํเนินงาน  ดังนี้  
 1) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน เปนการตรวจสอบ
เพื่อใหทราบวาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน   ในระหวางการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดหรือไม อยางใด รวมทั้ง เพื่อใหทราบถึงความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและของระบบการควบคุมภายใน   ที่กําหนดใหมีขึ้น 
 2) การตรวจสอบผลสําเร็จของงานตามแผนการดําเนินงาน   เปนการ
ตรวจสอบเพื่อใหทราบวาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามแผนการ
ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  
 ในการตรวจสอบการดําเนินงานดังกลาว นอกจากจะตรวจสอบ   ผลการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานหรือไม 
อยางไร  ผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบดวยวาแผนการดําเนินงานมีความสอดคลองกับนโยบายและ
แผนกลยุทธของสวนราชการหรือไม เพียงใด   และแผนการดําเนินงาน มีการจัดทําอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม  ทั้งนี้ การจัดทําแผนการดําเนินงานตางๆ ของสวนราชการ  หัวหนาสวน
ราชการควรใหผูตรวจสอบภายในมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานดวย 
 ดังนั้น ในหวัขอนี้จะยกตวัอยางวิธีการตรวจสอบตามขั้นตอนของ  การ
ดําเนินงานดังกลาวขางตน ดังนี ้      
ตัวอยางที่ 1  การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน       มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1) ศึกษาขอมูลรายละเอียดการดําเนินงาน  เชน 
 - แผนการดําเนินงาน 
 - วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน 
 - ผลผลิต ผลลัพธหรือผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก  การ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมยอย  หรือแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 - ทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินงานในแตละกิจกรรมยอย หรือ    
แตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน วงเงินงบประมาณ  ระยะเวลาดําเนินงาน  พื้นที่ดําเนินงาน  
บุคลากรที่รับผิดชอบ  เปนตน 
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 - ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
 - ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) 
  - กฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 - คูมือ และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 - ระบบการควบคุมภายใน 
 2) ตรวจสอบขอเท็จจริงในการดํา เนินงานตามกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และผลสําเร็จในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมยอยหรือแตละขั้นตอน  การปฏิบัติงาน  
ตามแผนการดําเนินงานในเรื่องตางๆ  เชน 
                 - ปริมาณและหรือคุณภาพของผลผลิตในแตละกิจกรรมยอยหรือของแต
ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    - รายการและปริมาณของทรัพยากรที่ใชไปจรงิวาเปนอยางไรเทียบกับที่
ควรจะเปน  เชน  จํานวนเงนิคาใชจาย จํานวนระยะเวลา จํานวนบุคลากร  เปนตน 
   -   ลําดับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานจริง 

             -   ขอผิดพลาดหรือขอบกพรองในการปฏิบัติงานวามีสาเหตุมาจากอะไร 
       -   การควบคุมหรือการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและ
ผลผลิตที่ได 

                                  -   การแกไขหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อพบขอผิดพลาด
หรือขอแตกตางระหวางผลผลิตหรือการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง กับผลผลิตที่เปนเปาหมายหรือ
ระบบงานที่กําหนดไว 

-   การติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินงาน 
 3) วิเคราะห  เปรียบเทียบ  และหรือประเมินผลวา  ขอเท็จจริง  ใน
การดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามขอ 2) เปนไปตาม
แผนการดําเนินงานตามขอ 1) หรือไม  อยางใด  โดยพิจารณาในเรื่องตางๆ  เชน 
 - ผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นในแตละ
ขั้นตอนหรือกิจกรรมยอยเปนไปตามผลผลิต ผลลัพธ หรือผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานหรือไม   เพียงใด โดย
ควรพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 - การปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
และหรือขอกําหนดที่กําหนดไวโดยถูกตองหรือไม  เชน  การปฏิบัติงานเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายใน หรือตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  เปนตน 
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 - การปฏิบัติ งานมีความเหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะ          
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจหรือไม 
 - การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
หรือไม  โดยพิจารณาจากความสัมพันธของขอมูลตางๆ  เชน  จํานวนตนทุน  จํานวนผลผลิต  เปนตน 
 - การปฏิบัติงานมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณ
ปจจุบันหรือไม  หรือความตอเนื่องของแผนยังคงคุมคาอยูอีกหรือไม 
 - การวิเคราะห หรือสืบสวนขอผิดพลาดหรือขอบกพรองหรือขอ
แตกตางที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน  
 - ระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีความเหมาะสมและ
มีการปฏิบัติตามหรือไม อยางไร  กรณีที่ผลการติดตามประเมินผลพบวาการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผน  หนวยรับตรวจไดมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานหรือไม อยางไร  และวิธีการ
ปรับปรุงแกไขนั้น สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ของงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม 
ตัวอยางที่ 2  การตรวจสอบผลสําเร็จของงานตามการดําเนินงาน   มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
  1) ศึกษาขอมูลแผนการดําเนินงานและผลสําเร็จของงาน   ตามแผน  เชน 
 - วัตถุประสงค  เปาหมาย  ดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน  
 - กระบวนการปฏิบัติงาน คูมือ และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 - กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 
 - ระบบการควบคุมภายใน 
 - ผลผลิต ผลลัพธและหรือผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  หลังจาก 
     เสร็จสิ้นการดําเนนิงานตามแผน 
 - ทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินงานทั้งหมด 
  2) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่วกบัผลสําเร็จของงาน เมื่อเสร็จสิ้น    
การดําเนินงานตามแผนในเรื่องตางๆ เชน 
 - ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงและขอผิดพลาดหรือ      
ขอบกพรอง ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
 - ผลผลิตและผลลัพธ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดําเนินงาน  เชน  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลลัพธที่เกิดขึ้น  มีผลกระทบ  ดานบวกหรือลบ
และมีขอบเขตครอบคลุมกลุมเปาหมายมากหรือนอย เปนตน 
 - ทรัพยากรที่ใชไปทั้งหมด 
 - การติดตามและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 
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 - มาตรการเกี่ยวกับการนําขอดีและขอเสียที่พบจากการ ดําเนินงาน
ในอดีตไปใชใหเกิดประโยชนในอนาคต เชน การเผยแพรใหความรูแกบุคลากรในองคกร การ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ ใชเปนขอมูลในการ
กําหนดแผนงานฯ ในอนาคต 
 3) วิเคราะห  เปรียบเทียบ  และหรือประเมินผลวา  ผลสําเร็จ ของ
งานที่เกิดขึ้นจริงตามขอ 2) เปนไปตามผลสําเร็จที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงาน     ตามขอ 1)  
หรือไม  เพียงใด  โดยพิจารณาในเรื่องตางๆ  เชน 
 - การปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
และหรือขอกําหนดที่กําหนดไวโดยถูกตองหรือไม  เชน  การปฏิบัติงานเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายใน หรือตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  มีความ
เหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ  เปนตน 
 - ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด
หรือไม  เพียงใด 
 - ผลลัพธเปนไปตามที่ตองการหรือไม  อยางไร 
 - ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนไปในดานบวกหรือลบ และเกี่ยวของ
กับบุคคลใดบาง 
 - ทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินงานทั้งหมดเปนไปตามที่
กําหนดไวในแผนการดําเนินงานหรือไม 
 การดําเนินงานที่บกพรองหรือผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นนั้น ไดมี
การแกไขปรับปรุงตามระบบงานที่วางไวหรือตามหลักเกณฑสากลหรือไม และการแกไขปรับปรุงนั้น
ไดผลหรือไม  หรืออีกนัยหนึ่งประเมินวาระบบการแกไขปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น
แผนงาน งาน/โครงการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม   
 (4.3) แหลงที่มาของขอมูล โดยระบุแหลงที่มาของขอมูลตางๆ ที่ใชในการ
ตรวจสอบ ไดแก เอกสาร หลักฐาน รายงาน ระบบงาน บุคลากร และทรัพยสิน เชน ผังการจัด
โครงสราง ขอบเขตงานที่ปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ   คําสั่ง  
แบบสอบถาม  การสังเกตการณการปฏิบัติงานของผูบริหาร เจาหนาที่ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ    
เปนตน 
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เทคนิคการรวบรวมขอมูลเพื่อในการตรวจสอบการดําเนินงาน    
 ในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรระบุเทคนิคการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกขอมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการบันทึกขอมูลที่ไดรับระหวางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการกําหนดเทคนิคการตรวจสอบควรกําหนดใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแตละกรณี  ซ่ึงในบางครั้งจําเปนตองใชเทคนิคหลายอยางประกอบกัน เพื่อใหได
หลักฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการแสดงความเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ เทคนิคสวน
ใหญที่ใชทั่วไปกับการตรวจสอบการดําเนินงาน  เชน 
 การสุมตัวอยาง  เปนการเลือกขอมูลแตเพียงบางสวนจากขอมูลทั้งหมดมีโอกาสที่
ไดรับเลือกเทาๆ กัน  เพื่อใชเปนตัวแทนของขอมูลทั้งหมด เชน โครงการหนึ่ง  ซ่ึงมีพื้นที่ดําเนินการ
ทั่วประเทศผูตรวจสอบภายในอาจสุมตัวอยางโดยแบงพื้นที่ดําเนินการเปนรายภาค คือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต  ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  แลวพิจารณาวาแตละภาคมีปจจัยใดที่เกี่ยวของ
กับความสําเร็จของโครงการแตกตางกัน  จากนั้นจึงกําหนดกลุมตัวอยางในแตละภาค โดยคัดเลือก
พื้นที่ที่ดําเนินการในปริมาณตัวอยางที่เหมาะสมและสามารถเปนตัวแทนของพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด
ได  เปนตน 
 การสอบทาน   เปนการยืนยันความจริง  ความถูกตอง  ความแมนยํา  ความ
สมเหตุสมผล หรือความนาเชื่อถือของขอมูล เอกสารหลักฐาน หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  โดยการหา
หลักฐานมายืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู  เชน  การสอบทานการปฏิบัติงานจริงตามแผนภาพ
กระบวนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  เปนตน  
 การคํานวณ  เปนการทดสอบความถูกตองของการคํานวณตัวเลขตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน  เชน  ตัวเลขการคํานวณคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงาน  ตัวเลขการคํานวณ
ระยะเวลาการดําเนินงาน เปนตน  ทั้งนี้ การคํานวณพิสูจนไดเพียงความถูกตองของผลลัพธ แตไมได
พิสูจนแหลงที่มาของตัวเลขที่นํามาคํานวณ จึงควรใชเทคนิคการตรวจสอบอื่นรวมดวย 
 การสอบถาม  เปนการสอบถามผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารของหนวยรับตรวจ  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการที่ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงาน เปนตน  เพื่อใหไดขอเท็จจริงตางๆ  ที่
ตองการ  ซ่ึงอาจกระทําไดทั้งเปนลายลักษณอักษรและวาจา  ซ่ึงในการสอบถามอาจจัดทําเปน
แบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดวย 
 - ช่ือของแบบสอบถาม  ตองชัดเจน  ส้ัน  ตรงกับจุดประสงค 
 - เนื้อหาของแบบสอบถามเปนสวนสําคัญที่สุด  ประกอบดวย  คําถามและที่วาง
สําหรับตอบ  การจัดลําดับและการวางรูปแบบเนื้อหา  ซ่ึงควรกําหนดใหเหมาะสม   
 - คําอธิบายชี้แจง  เพื่อใหเขาใจในการตอบแบบสอบถาม   
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 ทั้งนี้ หลักการตั้งคําถาม  ควรเขาใจงาย  กะทัดรัด  ไดใจความ  ผูตอบเขาใจและจับ
ประเด็นได  คําถามอาจแบงได  2  ประเภทใหญ  คือ คําถามเปด (Open  Question)  และคําถามปด 
(Close Question)  อยางไรก็ดี คําตอบที่ไดจากการสอบถามเปนเพียงหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบเทานั้น  จะตองมีการพิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบอื่นๆ  เพื่อใหไดขอเท็จจริงจนเปนที่
พอใจ 
 การสัมภาษณ  เปนการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เกี่ยวของในเบื้องตน  ซ่ึงขอมูลที่ไดควรหาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยันขอเท็จจริงตางๆ ที่ได
จากการสัมภาษณดวย  ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาถึงความรูและความ
เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบการดําเนินงานของผูถูกสัมภาษณรวมทั้งศึกษาขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับเรื่องที่จะสัมภาษณ เพื่อที่วาในระหวางสัมภาษณ  หากขอมูลหลักฐานจากการสัมภาษณไม
สอดคลองกับขอมูลหรือขัดแยงกับขอมูลที่มีอยู ผูสัมภาษณจะไดสืบหาขอมูลหลักฐานที่ถูกตองหรือ
นาเชื่อถือมากกวาตอไป 
 การสังเกตการณ  เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งที่ตองการทราบอยาง
ระมัดระวัง  โดยใชความรูความสามารถที่มีอยู รวมถึงการใชวิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ไดเห็นแลว
บันทึกเหตุการณตางๆ ไว  การสังเกตการณแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
หมายถึง การที่ผูตรวจสอบภายในพยายามไมเปดเผยตัวเองในการเขาสังเกตการณ  อาจมีเครื่องมือชวย  
เชน  กลองถายรูป  เครื่องบันทึกเสียง  เปนตน   และการสังเกตแบบมีสวนรวม  หมายถึง  การที่ผูตรวจ
สอบภายในเขาไปมีสวนในการสังเกตการณที่เกี่ยวของในระดับตางๆ  เชน  เปนเพียงผูสังเกตการณ  
เปนตน  อยางไรก็ดี ผลที่ไดจากการสังเกตการณ เปนเพียงขอมูลการปฏิบัติงานจริงในชวงเวลาที่
สังเกตการณเทานั้น  ผูตรวจสอบภายในควรหาเอกสารหลักฐานอื่นมายืนยัน  เพื่อให หนวยรับตรวจ
ยอมรับผลการตรวจสอบ 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบ  เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลตางๆ วาเปนไปตามที่คาดหมายหรือเปนไปตามที่ควรหรือไม  ซ่ึงอาจ
วิเคราะหเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ เชน การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการใช งบประมาณในการ
ดําเนินงานจริงกับประมาณการที่กําหนดไว เปนตน  หรือวิเคราะห เปรียบเทียบตามหลักเหตุผล  (ไม
เปนเชิงปริมาณไมสามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขได)  เชน  การวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนา
ดานทักษะในการเลนกีฬาระหวางกอนและหลังการกอสรางศูนยกีฬาแลวเสร็จ  อาจวัดไมไดวาเลน
กีฬาเกงมากกวาเดิมเปนตัวเลขเทาใด แตสามารถวิเคราะหไดวามีทักษะมากขึ้นหรือไม เพียงใด เปน
ตน  ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีหลายแบบ   เชน  
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 - การใชผังกางปลา “Fish Bone Diagram”  เปนการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น 
โดยรวบรวมสาเหตุของปญหาที่สงผลกระทบตอการดําเนินการของกระบวนการมาจัดทําผัง
โครงสรางแบงไดเปน  2 สวน คือ สวนที่เปนเหตุ (Cause) และสวนที่เปนผล (Effect)   
 - ผังพาเรโต (Pareto Chart)   เปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจวาจะดําเนินการ
ใดกอนตามลําดับความสําคัญ เฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีปจจัยสําหรับการดําเนินการจํากัด โดยจัดทําเปน
แผนภูมิแทง ความสูงของแผนภูมิแทงแสดงถึงความถี่หรือจํานวนครั้งของปญหาที่เกิดจากสาเหตุ
ตางๆ เรียงลําดับความสูงจากซายไปขวา ซ่ึงแผนภูมิแทงทางซายจะแสดงถึงสาเหตุที่สงผลกระทบ
มากกวาแผนภูมิแทงทางขวามือ    
 - การระดมความคิดหรือระดมสมอง (Brainstorming) เปนการแกปญหาโดย
วิธีการอธิปรายรวมกันเปนกลุมและใหแตละบุคคลตางเสนอวิธีการแกปญหาตามแนวทางตางๆ ให
กวางขวางและหลากหลายมากที่สุด ซ่ึงความคิดตางๆ ที่ไดรับมาจะจดบันทึกไว แลวนํามาวิเคราะห
เพื่อใหมีแนวทางในการปรับปรุงหรือแกไขปญหานั้นๆ    
 การประเมินผล  เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานและหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับ
ผลการปฏิบัติงานจริงวาเกิดผลตางหรือไมอยางไร  ถาเกิดผลตางควรพิจารณาถึงผลกระทบและ
สาเหตุที่เกิดขึ้น  เพื่อเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไขตอไป    ซ่ึงการประเมินผลมีหลาย
รูปแบบ  เชน 
                                     -   Balanced  Scorecard (BSC)  เปนการประเมินใน 4 ดาน ไดแก  (1) ดาน
ลูกคา  (2) ดานการเงิน  (3) ดานกระบวนการภายใน  (4) ดานการเรียนรูและเติบโต  
 - โมเดลซิป (CIPP) แบงการประเมินออกเปน 4 ประเภท คือ (1) การประเมิน
สภาวะแวดลอม  (2) การประเมินตัวปอนเขา  (3) การประเมินกระบวนการ (4) การประเมินผลผลิต
ที่เกิดขึ้น   
 -  แบบจําลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model) ประกอบดวย
สวนสําคัญ 3 สวน  คือ  (1) ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  (2) กระบวนการปฏิบัติ
ระหวางดําเนินโครงการ  (3) ผลผลิตของโครงการ   
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2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 เมื่อผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงานของ
แผนงาน งาน/โครงการ และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในแลว ผู
ตรวจสอบภายในควรกําหนดรูปแบบกระดาษทําการสําหรับการรวบรวมขอมูล เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบ  ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ดําเนินงานดังกลาว  โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2   มีขั้นตอนดังนี้ 

(1) รวบรวมขอมูล  
 ผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบ สอบถาม สัมภาษณ และรวบรวมขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของ ในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยขอมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
  - ความถูกตองหรือเชื่อถือได  ควรเปนขอมูลหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่แสดง
เนื้อหาตามที่ตองการอยางถูกตองตามความเปนจริงและมาจากแหลงที่น า เชื่อ ถือ   เชน   
ใบเสร็จรับเงินจากผูรับจางถูกจัดทําขึ้นมาอยางถูกตองตรงตามเนื้องานที่แลวเสร็จหรือเกิดขึ้นจริง
หรือที่สงมอบจริง  บัญชีรายจายตามแผนงานของกองคลังแสดงจํานวนเงินสอดคลองกับปริมาณงาน
ที่แลวเสร็จตามแผนงาน  เปนตน  อยางไรก็ดี ขอมูลหลักฐาน ที่นาเชื่อถือ เชน ขอมูลหลักฐานที่ได
จากบุคคล/แหลงภายนอกนาเชื่อถือกวาขอมูลหลักฐานของหนวยรับตรวจ   เปนตน 
  - ความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับประเด็นการตรวจสอบ ควรเปนขอมูล    
หลักฐานหรือขอเท็จจริงที่มีสาระสําคัญและตรงตามประเด็นการตรวจสอบที่กําหนดไว ซ่ึงจะชวย
สนับสนุนในการสรุปผลการตรวจสอบ  เชน  ประเด็นการตรวจสอบคือ ความมีประสิทธิภาพของ
การใหบริการ  ขอมูลที่เกี่ยวของที่ควรรวบรวม อาทิ จํานวนผูใชบริการ  ตนทุนในการใหบริการ  
ผลผลิตและผลลัพธของการใหบริการ  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่อาจตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนขอรองเรียนและหรือการใหความรวมมือของผูใชบริการ  เปนตน 
 - ความเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบ  ควรมีขอมูลหลักฐานหรือ   
ขอเท็จจริงในปริมาณหรือจํานวนที่เพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบไดอยางสมเหตุ  สมผลหรือ
ใชอางอิงใหมั่นใจถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น  ซ่ึงทุกคนสามารถสรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน  เชน การ
ตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนการปฏิบัติที่กําหนดหรือไม ขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานของหนวยรับตรวจเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถยืนยันถึงผลสําเร็จของงานได  ซ่ึงควรหา
ขอมูลหลักฐานเพิ่มเติม อาทิ ภาพถายแสดงสภาพการดําเนินงานจริง  รายงานผลการประเมินของหนวยงาน
                                                           
2    กรมบัญชีกลาง ,  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ,  2545 
,          
     หนา 54-56 
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ที่มีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ  ขอมูลการสัมภาษณ/สังเกตการณการปฏิบัติงาน
จริงของผูตรวจสอบภายใน  เปนตน 
 - ความมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ควรเปนขอมูลหลักฐานหรือ ขอเท็จจริง
ที่ชวยในการควบคุมและตัดสินใจของผูบริหาร  เพื่อใหการดําเนินงานของสวนราชการบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด  ทั้งนี้ขอมูลควรมีความทันเวลาในการใชประโยชน  และความมีสาระสําคัญใน
การสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ  เชน  ระบบการควบคุมภายในที่จัดทําโดยสวนราชการ รายงานผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในที่ประเมินโดยหนวยงานเองและหรือผูตรวจสอบภายใน  
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ  ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอการแสดงวา
การปฏิบัติงานของสวนราชการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด  และควรมีการปรับปรุงแกไข
หรือไม อยางไร  เปนตน 
 (2) วิเคราะหและประเมินผล 
  นําขอมูลที่รวบรวมไดดังกลาวมาวิเคราะหและประเมินผลวา ผลของสภาพการ
ดําเนินงาน ระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมี
ความแตกตางกับแผนหรือเกณฑหรือส่ิงที่ควรจะเปนหรือไม โดยพิจารณาจากเกณฑการตรวจสอบที่
กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน หากมีผลการดําเนินงานแตกตางกัน ควรวิเคราะหวาจะเกิด
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมอะไรบาง และมีสาเหตุมาจากอะไร ควรมีการปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานหรือไม  อยางไร  
 (3) สรุปประเด็นขอตรวจพบ 
  ผูตรวจสอบภายในนําขอมูลที่วิเคราะหและประเมินผลมาสรุปวาจากการ
ตรวจสอบไดขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบอะไรบางในแตละประเด็นการตรวจสอบ  ซ่ึงควรสรุปเปน
ประเด็นขอตรวจพบใน  5  เร่ือง ดังนี้  
  (3.1) หลักเกณฑ/ส่ิงที่ควรจะเปน (Criteria)  คือ  ส่ิงที่ใชเปนเกณฑ ในการ
เปรียบเทียบกับสภาพการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแผนงาน งาน/โครงการที่ตรวจสอบ  ซ่ึงสวนใหญ
ไดแกเกณฑการตรวจสอบตามที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  (3.2) ขอเท็จจริง/ ส่ิงที่ เปนอยู (Condition)  คือ  ขอเท็จจริงที่ผูตรวจสอบ
ภายในไดคนพบในการตรวจสอบ  และไดรับการตรวจสอบแนชัดแลววาถูกตองและมีขอมูล
หลักฐานสนับสนุน 
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  (3.3) ผลกระทบ  (Effects)  คือ  ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปญหาที่จะไดรับ 
เนื่องจากสิ่งที่เปนอยูแตกตางไปจากสิ่งที่ควรจะเปน  ซ่ึงควรระบุชัดเจนวาเกิดจากการดําเนินงานนั้น
โดยตรงหรือโดยออม  ผลกระทบอาจเกิดขึ้นไดทั้งดานบวก และดานลบ  อยางไรก็ดี การพิจารณาวา
ผลกระทบนั้นมีสาระสําคัญที่ควรรายงานหรือไมนั้น อาจพิจารณาจากความมากนอยของผลกระทบ  
ความถี่ที่เกิดขึ้น  ผลกระทบมีขอบเขตของการเกิดกวางไกลเพียงใด  และมีระยะเวลาในการเกิดผล
กระทบมากนอยเพียงใด 
  (3.4) สาเหตุ  (Causes)  คือ  เหตุผลของความแตกตางระหวางสิ่งที่ควรจะเปน
กับสิ่งที่ เปนอยู  ซ่ึงควรพิสูจนใหแนชัดวาเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แทจริงใดบาง และมี
ความสําคัญหรือไม อยางไร  เพื่อจะไดนําไปสูขอเสนอแนะในการแกไขปญหาใหตรงกับสาเหตุที่
เกิดขึ้น  ซ่ึงสาเหตุที่เกิดปญหาสวนใหญมักเกิดจากการไมมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  หรือมี
ระบบการควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตามระบบที่กําหนด  ทั้งนี้ สาเหตุ  อาจจําแนกได  4  ลักษณะ  
คือ 
 (3.4.1) สาเหตุเดียว  (Single Factor)  เปนสาเหตุที่มีปจจัยเดียวที่
กอใหเกิดปญหา  เชน  การที่โครงการลาชากวาแผนที่กําหนด เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ  เปนตน 
 (3.4.2) หลายสาเหตุ  (Multiple Factor)  เปนสาเหตุที่มีหลายปจจัยที่ทํา
ใหเกิดปญหา  เชน  การที่โครงการลาชากวาแผนที่กําหนด เนื่องมาจากการกอสราง     ลาชาและการ
ปฏิบัติงานที่ลาชาของกิจกรรมอื่นของโครงการ  เปนตน 
 (3.4.3) สาเหตุแทรกกลาง (Intervening Factor)  เปนสาเหตุที่มีปจจัยที่
ทําใหเกิดปญหาหลายประการ และแตละประการนั้นเกิดขึ้นตอเนื่องกันจนทําใหเกิดปญหา  เชน  
โครงการลาชากวาแผนที่กําหนด  เนื่องมาจากการกอสรางที่ลาชา  ซ่ึงเกิด มาจากการสงมอบพื้นที่
โครงการใหผูรับเหมากอสรางลาชา  ทําใหการกอสรางอยูในชวง  ฤดูฝน ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวเกิด
ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยขึ้น  ทําใหผูรับเหมาไมสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ได  เปนตน 
 (3.4.4) สาเหตุหลายลักษณะ (Mixed  Factor)  เปนสาเหตุที่มีปจจัยที่ทํา
ใหเกิดปญหาหลายประการ และแตละประการนั้นอาจเกิดปญหาที่เกี่ยวเนื่องกันหรือ  ไมเกี่ยวเนื่อง
กัน เชน นอกจากการที่โครงการลาชากวาแผนที่กําหนด ซ่ึงเกิดมาจาก  การสงมอบพื้นที่โครงการให
ผูรับเหมากอสรางลาชา  ทําใหการกอสรางอยูในชวงฤดูฝน  เปนเหตุใหผูรับเหมาไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนไดแลว  ยังเกิดจากการปฏิบัติงานที่ลาชาของกิจกรรมอื่นของโครงการ
ดวย  เปนตน  
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 (3.5) ขอเสนอแนะ (Recommendation)  คือ ขอคิดเห็น/ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะทําใหบรรลุ    ผลสัมฤทธิ์  
ขอเสนอแนะควรสอดคลองและเปนเหตุเปนผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ  อยางไรก็ตาม ผู
ตรวจสอบภายในอาจขอความเห็น/ขอเสนอแนะจากหนวยรับตรวจ ผูเชี่ยวชาญและหรือผูเกีย่วของกไ็ด  
เพื่อใหขอเสนอแนะนั้นมีคุณคาเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของและสามารถนําไปปฏิบัติได  
ทั้งนี้ ขอเสนอแนะที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  

 - ระบุใหชัดเจนวาอะไรทีจ่ําเปนตองดําเนนิการแกไขใครคอื
ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข  และระยะเวลาที่จะแกไขใหแลวเสรจ็ 

 - เปนแนวทางการแกไขสาเหตุของปญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้น  ซ่ึงควร
สามารถแกไขปญหาและลดความเสี่ยงได 

 - สามารถปฏิบัติไดและทันตอเหตุการณ 
 - ควรคํานึงถึงตนทุน/คาใชจายในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  

เปนไปไดและสอดคลองกับปญหา/ความเสี่ยง 
 - ควรเขียนในลักษณะสรางสรรค กอใหเกิดการปรับปรุงแกไขและเปน

ประโยชนตอหนวยรับตรวจ 
 
 (4) บันทึกขอมูล    
  ผูตรวจสอบภายในควรนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ (1) – (3) มาบันทึกไวใน
กระดาษทําการ  โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอตอการสนับสนุนผลการตรวจสอบในรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่เสนอตอหัวหนาสวนราชการ  ทั้งนี้ผูตรวจสอบภายในควรบันทึกขอมูลที่สําคัญ/จําเปน
และเกี่ยวของกับเรื่องที่ตรวจสอบ และระมัดระวังมิใหมีการนําขอมูลที่ไมถูกตอง ไมสมบูรณหรือไม
ครบถวนมาบันทึก พรอมทั้งระบุแหลงที่มาของขอมูลไวดวย 
  อนึ่ง ผูตรวจสอบภายในควรควบคุมการเขาถึงขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบไม
เปดเผยขอมูลในกระดาษทําการใหบุคคลภายนอกทราบเวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการ
หรือหลังจากไดมีการปรึกษาฝายกฎหมายแลวและกระดาษทําการควรเก็บรักษาใหสะดวกตอการ
คนหาและอยูในที่ปลอดภัยรวมทั้งระยะเวลาในการเก็บรักษาควรเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
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3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 เมื่อผูตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานแลว  
ขั้นตอนตอไปผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึงได
บันทึกไวแลวในกระดาษทําการ  มาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน3  โดยสวนประกอบของรายงาน
และขั้นตอนการรายงานมีดังนี้  
 สวนประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงาน แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  บทสรุปสําหรับผูบริหาร    เปนขอความโดยยอเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน  ซ่ึงควรประกอบดวยเรื่องดังนี้ 
 (1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนงาน งาน/โครงการที่ตรวจสอบ  เชน ช่ือแผนงาน 
งาน/โครงการ  ความเปนมา  แผนการดําเนินงาน งบประมาณ  เหตุผลความจําเปนที่ตองตรวจสอบ เปน
ตน โดยจะกลาวเฉพาะที่สําคัญและเกี่ยวของกับประเด็นการตรวจสอบ 
 (2) ขอความทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เชน  วัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ   ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ  ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  เปนตน 
 (3) สรุปผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ  เปนการสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามที่ไดสรุปประเด็นขอตรวจพบไว  โดยกลาวถึงหลักเกณฑหรือส่ิงที่ควรจะเปน      
ขอเท็จจริงที่ตรวจพบหรือส่ิงที่เปนอยู ผลกระทบที่เกิดขึ้น สาเหตุของปญหา ประเด็นความเสี่ยง การ
ควบคุมที่สําคัญ ประเด็นของการกํากับดูแลที่มีนัยสําคัญ ฯลฯ  รวมทั้ง  ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายใน  และหรือความคิดเห็นของผูรับตรวจนี้สามารถชวยใหมีการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และกระบวนการกํากับดูแลที่ดีอยางเปนระบบเพื่อใหการบริหารการจัดการในองคกรมี
ประสิทธิผล  ซ่ึงควรเขียนในลักษณะสรุปประเด็นโดยยอ 
 (4) การติดตามผล  เปนการกําหนดใหทราบถึงระยะเวลาที่จะติดตาม   ผลการ
ปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน  ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวควรได
มีการหารือกับหนวยรับตรวจดวย 
 สวนท่ี 2  รายละเอียดผลการตรวจสอบ    เปนรายละเอียดเกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบ  โดยแยกตามประเด็นการตรวจสอบ  ซ่ึงควรประกอบดวยเรื่องดังนี้ 

                                                           
3    กรมบัญชีกลาง ,  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ,  2545 
,  
     หนา  57 
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 (1) ผลการตรวจสอบ  ประกอบดวย  หลักเกณฑ/ส่ิงที่ควรจะเปน ขอเท็จจริง/
ส่ิงที่เปนอยู  สภาพปญหา/ผลกระทบ  และสาเหตุ  ควรเขียนเปนหัวขอโดยไมตองเขียนเปน
พรรณนาความ  เนื่องจากเนื้อหาอาจมีรายละเอียดมาก 
 (2) ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 
 (3) ความเห็นของหนวยรับตรวจ (ถามี) 
 (4) คณะผูตรวจสอบภายใน 
 ขั้นตอนการจัดทํารายงาน 
 (1)  รวบรวมขอมูล 
  ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานความถูกตองของขอมูล และรวบรวมขอมูล
จากกระดาษทําการตางๆ ที่ไดบันทึกขอมูลผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นขอตรวจพบไว   
 (2)  คัดเลือกขอมูล 
  ผูตรวจสอบภายในควรนําขอมูลที่รวบรวมไดมาพิจารณาจัดลําดับและคัดเลือก
วาขอตรวจพบใดของแผนงาน งาน/โครงการเปนปญหาที่มีความสําคัญและไมมีความสําคัญ  โดย
รายงานผลการปฏิบัติงานควรรายงานเฉพาะขอตรวจพบที่เปนปญหาที่สําคัญ  สําหรับปญหาที่ไมมี
ความสําคัญควรชี้แจงใหหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุงแกไขใหถูกตองตอไป 
 (3)  รางรายงาน 
  ผูตรวจสอบภายในควรจัดทํารางรายงานขึ้น เมื่อไดคัดเลือกขอตรวจพบที่เปน
ปญหาสําคัญที่จะนําไปเขียนรายงานแลว  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานแลว
นําปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นภายหลังไปหารือกับหนวยรับตรวจ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการแกไขปญหาใหดีที่สุดตอหนวยรับตรวจ  ซ่ึงเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผู
ตรวจสอบภายในและผูรับตรวจ  และทําใหรายงานนําไปสูการปฏิบัติตามขอเสนอแนะไดอยางมี     
ประสิทธิภาพ 
 (4)  เสนอรายงาน 
  ผูตรวจสอบภายในควรปรับปรุงรางรายงานหลังจากที่ไดหารือกับ   หนวยรับ
ตรวจและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อเสนอตอหัวหนาสวนราชการ  เพื่อรับทราบขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 
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 ปจจัยเสริมความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 1) รายงานในเรื่องที่มีความสําคัญและมีคุณคาตอสวนราชการ   รวมทั้ง    
ขอเสนอแนะตองเปนประโยชนและสามารถนําไปปฏิบัติได 
 2) การตรวจสอบควรใหทุกฝายไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ  ซ่ึงจะชวยใหรายงานเปนที่ยอมรับและจูงใจใหแกไขปญหารวมกัน 
 3) พิจารณาถึงประโยชนที่ผูใชรายงานจะไดรับ  เชน  หัวหนาสวนราชการ อาน
แลวสามารถเขาใจและสั่งการไดถูกตอง  หนวยรับตรวจอานแลวเขาใจและสามารถปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในได  เปนตน 
  4) รายงานควรเขียนโดยคํานึงถึงหลักการเขียนรายงานที่ดี ไดแก ความถูกตอง  
ครบถวน  ชัดเจน  เที่ยงธรรม  รัดกุม  สรางสรรค  และรวดเร็ว 
 5) ผูตรวจสอบภายในควรเตรียมตัวและหลักฐานอางอิงใหพรอมสําหรับ คําถาม
หรือขอโตแยงที่มีตอรายงาน  โดยจะตองแสดงออกถึงความเที่ยงธรรม เปนกลาง  และการ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 
4. การติดตามผลการตรวจสอบ  
 การติดตามผลการตรวจสอบ4 เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขปญหา   ของ
หนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีความสําคัญ
และจําเปน  เนื่องจากจะทําใหทราบวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะตามรายงานนั้น  หัวหนาสวน
ราชการไดมีการสั่งการตามขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม  และหนวยรับตรวจไดปรับปรุงการ
ดําเนนิงานตามการสั่งการนั้นหรือไม อยางไร   ซ่ึงขั้นตอนการติดตามผลมีดังนี้ 
 (1)  วางแผนการติดตามผล   
  ผูตรวจสอบภายในที่มีหนาที่ติดตามผลควรวางแผนหรือจัดใหมีกระบวนการ
ติดตามผลการตรวจสอบ  เพื่อใหมั่นใจวาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขไดถูกนําไปปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารไดจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวแลว  ซ่ึงควรกําหนด
วิธีการติดตามผลใหสอดคลองกับเรื่องที่จะติดตาม โดยคํานึงถึงปจจัย  ดังนี้ 
  (1.1) สาระสําคัญของขอตรวจพบที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน 
  (1.2) ระยะเวลาในการติดตามผล  ควรพิจารณาจากขอเสนอแนะวา  จะตองใช
เวลาในการดําเนินงานเทาไร  ควรกําหนดระยะเวลาการติดตามผลเปนชวงเวลา  เชน  3 เดือน หรือ 6 

                                                           
4    กรมบัญชีกลาง ,  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ,  2545 
,  
     หนา  60 
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เดือนตอคร้ัง  เปนตน  แตหากเปนขอตรวจพบที่มีปญหาสําคัญและจําเปนตองไดรับการแกไขโดย
ดวน ซ่ึงปลอยทิ้งไวอาจเกิดผลเสียหายอยางมาก  ก็ควรกําหนดระยะเวลาติดตามใหเร็วขึ้นและ
บอยครั้งขึ้น 
  (1.3) บุคลากรที่ใชในการติดตามผล  ควรพิจารณาใหผูตรวจสอบ แผนงาน 
งาน/โครงการนั้นๆ  เปนผูติดตามผล  เนื่องจากจะทราบขอเท็จจริงเปนอยางดีและทําใหการติดตาม
ผลดําเนินการไดรวดเร็ว  แตถาไมสามารถมอบหมายใหผูตรวจสอบเปน ผูติดตามผลไดแลว  อาจ
มอบหมายใหผูอ่ืนเปนผูติดตามผลก็ได  แตควรใหมีการศึกษา ขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะของแผนงาน งาน/โครงการที่จะติดตามผลกอน   เพื่อใหการติดตามผลเปนไปดวยดี 
 (1.4) คาใชจายในการติดตามผล  ควรพิจารณาวาคาใชจายในการติดตามผล  มี
ความคุมคากับเรื่องที่จะติดตามหรือไม  ถาไมคุมคาแลวควรจะติดตามผลดวยวิธีอ่ืนใด    จึงจะคุมคา
มากที่สุด 
 (2) ดําเนินการติดตามผล  เมื่อวางแผนการติดตามผลเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบ
ภายในควรดําเนินการตามแผน  โดยกรณีหัวหนาสวนราชการสั่งการตามรายงานผล การปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายใน ควรติดตามผลโดยสอบทานการปฏิบัติงานของ  หนวยรับตรวจวาเปนไปตาม
การสั่งการหรือไม  ถากรณีหัวหนาสวนราชการสั่งการเปนอยางอื่น ซ่ึงมิไดส่ังการตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ควรติดตามผลโดยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวา
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือไม อยางไร  ถาไมสามารถแกไขปญหาและยังคงมีความเสี่ยงใน
การดําเนินงาน  ผูตรวจสอบภายในควรรายงานเรื่องดังกลาวใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย  แตถา
กรณีหัวหนาสวนราชการมิไดส่ังการใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  อาจแสดงวาหัวหนาสวน
ราชการยอมรับความเสี่ยง  ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายในอนาคตจากการไมปฏิบัติตามดังกลาวได 

(3) รายงานผลการติดตาม  ขั้นตอนสุดทาย ผูตรวจสอบภายในควรสรุป    ผลการ
ติดตามโดยนําขอมูลที่ไดจากขอ (2)  มาจัดทํารายงานผลการติดตาม  โดยหากเปน  การติดตามผล
ตามปกติ ควรรายงานผลการติดตามไวตอนทายของรายงานผลการปฏิบัติงาน   คร้ังตอไปของผู
ตรวจสอบภายใน  แตหากเปนเรื่องจําเปนและเรงดวน ผูตรวจสอบภายในอาจจัดทํารายงานผลการ
ติดตามและเสนอตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 
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บทสรุป 
 
 การตรวจสอบภายในเปนกลไกการตรวจสอบที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารทั้งนี้ 
เพื่อใหผูบริหารมั่นใจในประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของการดําเนินงานรวมทั้งผลลัพธที่จะ
เกิดขึ้น และชวยผูบริหารไดดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามประเมินผลการบริหารงานและ
การดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคการ ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองขยายขอบเขตการตรวจสอบใหครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ  การดําเนินงาน (Performance Audit)  ซ่ึงเปนการตรวจสอบที่มุงเนนตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ
งาน  เพื่อใหทราบวาผลผลิต ผลลัพธ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคการกําหนดหรือไม 
อยางไร  ตลอดจนการดําเนินงานและการใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคาหรือไม เพียงใด  และมีผลกระทบอะไรบางที่จะกอใหเกิดความ
เสี่ยงในการดําเนินงานขององคการ  การตรวจสอบการดําเนินงานมีกระบวนการตรวจสอบภายใน
เชนเดียวกับ การตรวจสอบประเภทอื่นๆ ไมวาจะเปนการตรวจสอบการเงินการบัญชี  การตรวจสอบ  
การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบตามกฎระเบียบขอบังคับ  การตรวจสอบการบริหารงาน    และการ
ตรวจสอบดานอื่นๆ   กลาวคือ  มีการวางแผนการตรวจสอบโดยการสํารวจขอมูลเบื้องตน  
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง  มีการวางแผน การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในรายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการตามที่กําหนดใน แผนการตรวจสอบ  พรอมทั้ง
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดดังกลาว  ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ  ซ่ึงการตรวจสอบการดําเนินงาน เปนการตรวจสอบวา
ขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน มีความแตกตางจากหลักเกณฑการ
ดําเนินงาน/ผลผลิต ผลลัพธที่กําหนดหรือไม  ถามีขอแตกตาง จะเกิดปญหา/ผลกระทบใดบางที่จะเปน
ความเสี่ยงสําคัญในการดําเนินงาน  และสาเหตุอะไรที่ทําใหเกิดปญหา/ผลกระทบเหลานั้น  เพื่อจะ
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและการพัฒนาองคการใหมุงสูการบริหารจัดการที่ดีอยางยั่งยืนตอไป 
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