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คํานํา

การตรวจสอบภายในเป น เครื่อ งมือที่ สําคั ญ ของฝายบริห าร ในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่จะทําใหงานการตรวจสอบภายใน
ประสบความสําเร็จคือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิ ทธิภ าพ ชวยใหเกิดมูล คาเพิ่มและความสําคัญ แกองคกร ฉะนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว
ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ความรูในองคกร ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบรวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป
ในการจัดทําคูมือการตรวจสอบภายในของกรมบังคับคดี ผูจัดทําไดรวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือ
ตําราทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใชในการ
ตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในสามารถนําหลักการปฏิบัติงานไปใชในการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อส ง เสริ ม ให ร ะบบการตรวจสอบภายในของกรมบังคับ คดีเขม แข็งเปน ไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบตอไป
นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี
ผูจัดทํา/รวบรวม
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บทที่ 1
บทนํา
การตรวจสอบภายในภาคราชการ
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรม และการใหคําปรึกษา
อยางมีอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
ชวยใหองคกรบรรลุดังเปาหมายที่วางไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการใหบริการขอมูล แกฝายบริหาร และหลักประกัน ของ
องคกรในดานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งใน
ดานการเงินการบัญชี และดานการบริหารงานอยางมีระบบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ดูแลการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา
ความเปนมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ เริ่มกําหนดในระเบียบการเบิกจายเงินการคลัง พ.ศ. 2505
โดยกําหนดใหตรวจสอบดานการรับและเบิกจายเงิน การกอหนี้ผูกพันงบประมาณ เปลี่ยนแปลงมากําหนด
ในระเบียบการรับ - จาย และการเก็บรักษาและสงเงิน 2516 แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2520 จนถึงระเบียบ
การเบิก – จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดใหการตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ สร.0201/078 ลงวั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2519 แจ ง มติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอใหสวนราชการตางๆ มีตําแหนงอัตรากําลัง
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายในของสวนราชการโดยเฉพาะ ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ การปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามคูมือการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2521 เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบการเก็บ
รักษาและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2520 กระทรวงการคลังไดกําหนดระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ พ.ศ. 2532 เพื่อสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหสวนราชการมีการตรวจสอบภายในอยางมี
ระบบ และไดมีการปรับปรุงแกไขในป 2542 และในป 2551 ถือปฏิบัติจนถึงปจจุบัน โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผล
ที่มีอยู
แนวคิด การตรวจสอบภายในมีความจําเปนสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบัน โดยถือเปนเครื่องมือของ
ผูบริหารในการประเมินผลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจึงมีความ
เขาใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั้งจากหลักการสากลและตามที่กําหนดโดยหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ
ของทางราชการ โดยใหผูปฏิบัติงานสามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภาระกิจและ
สภาพแวดลอมองคกร
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วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการ
ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจ กรรมตางๆ ภายในองคกร ดว ยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานขององคกรสามารถ
ปฏิบั ติห นาที่และดําเนิ นงานไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ผลการ
ดําเนินงานจะอยูในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผูบริหาร รวมทั้งสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบดวย
1. การสอบทานความเชื่อถือได ทางดานความถูกตองสมบูรณ การสารสนเทศของขอมูลทางดาน
การเงินการบัญชี และการดําเนินงาน
2. สอบทานเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบที่ใชเปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีการปฏิบัติงานที่
องคกรกําหนด
3. สอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และความมีอยูจริงของทรัพยสิน
4. ประเมินการใชทรัพยากรและงบประมาณอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ
5. การสอบทานการปฏิ บั ติ ง าน ในความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า หน า ที่ แ ต ล ะระดั บ ว า ได ผ ลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายแผนงานขององคกร
6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
องคกร
ประเภทของการตรวจสอบ
ลักษณะของการดําเนินงานของกรมบังคับคดี มีหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคปฏิบัติงาน
ลักษณะเดียวกันที่มีวิธีการปฏิบัติไมเหมือนกัน เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรม
ตางๆ ในองคกร เพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกตอง
เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี การดูแลการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง การ
ประเมิ นประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคาในการจัดการบริห าร เพื่อรวบรวมเสนอ
ผูบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบ 6 ประเภท
1. การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Performance Auditing)
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing)
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Auditing)
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบ จึงไมสมควร
มีอํานาจในการสั่งการหรือบริหารในหนวยงานที่ตรวจสอบมีความเปนอิสระ ดังนั้นควรมีสถานภาพในองคกร

~๖~

ของผูตรวจสอบภายใน และไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ไมควรเขาไปมีสวนไดเสียกับหนวยงานที่จะตอง
เขาไปประเมินผล
ความเปนอิสระ (Independence)
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ตองกระทําดวยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไมตกอยูภายใต
อิทธิพลของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การใหขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเปนไป
ดวยความถูกตองและตรงไปตรงมามากที่สุด สะทอนภาพที่พบเห็นตอผูบริหารใหมากที่สุด ความเปนอิสระ
ขึ้นอยูกับพื้นฐานสิทธิการเขาถึงอยางเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวาง
และการแทรกแซงของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่งไมวาทางตรงหรือทางออม การจํากัดอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ
มาตรฐานการปฏิบั ติงานการตรวจสอบภายใน แบงเปน มาตรฐานคุณสมบัติ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
มาตรฐานดานคุณสมบัติ ประกอบดวย
1. การกําหนดถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ
2. การกําหนดถึงความเปนอิสระ การปฏิบัติหนาที่อยางเที่ยงธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม
3. การปฏิบัติงานดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
4. การสรางหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. การบริหารงานการตรวจสอบภายใน โดยหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใหเกิดประสิทธิผลมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสรางคุณคาเพิ่มแกองคกร
2. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปตาม
เปาหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและการกํากับดูแล
3. การวางแผนการตรวจสอบภายใน
4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. การรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและทันกาล
6. การติดตามผลจากการรายงานผลสูการปฏิบัติ
7. การยอมรับสภาพความเสี่ยง
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไวเปนหลัก
ปฏิบัติดังนี้
1. มีจุดยืนที่มั่นคง ซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
2. การรักษาความลับในเรื่องที่ตรวจสอบ
3. ความเที่ยงธรรม ไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
4. ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
หัวหนาสวนราชการไดทราบถึงการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคเพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณา
ตัดสินใจหนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตองลดขอผิดพลาด

โครงสรางการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง
ผูตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง
อธิบดีกรมบังคับคดี

ผูตรวจสอบภายใน
ระดับกรม

สํานักงาน
กองสวนกลาง

หนวยงานสวน
ภูมิภาค
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บทที่ 2
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบดวย
ความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบดวย
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนไวลวงหนากอนลงมือปฏิบัติงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค หนวยรับตรวจ เวลา บุคลากร
งบประมาณ ประกอบเนื้อหา 3 เรื่อง
1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ แบงเปน การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และการ
วางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
แผนการตรวจสอบ เปนแผนงานที่หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นลวงหนา เปนเสมือนเข็ม
ทิศในการปฏิบัติงาน โดยแบงแยกเปนแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําป
แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายงานตาม
แผนการตรวจสอบ จัดทําไวลวงหนาเพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ
2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
- สํารวจขอมูลเบื้องตน ทําความเขาใจคุนเคยและระบบงานของหนวยรับตรวจ
- ประเมิ นผลระบบการควบคุมภายใน ของหนวยรับตรวจตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
- ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง
- การวางแผนการตรวจสอบนําความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อดําเนินการ
- การวางแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายใหครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน
3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบตอผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ เพื่ออนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกป ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ถาพบขอขัดของควร
ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
แผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ใหความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินงานการตรวจสอบ ในขั้นตอนตอไป
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน
วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบสาระสําคัญ 3 ขั้นตอน
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1. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากการทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําตาราง การปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงาน
แตละงาน กําหนดวันและระยะเวลาใชในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน
1.1 แจ งหน ว ยรั บ ตรวจ หั ว หน าผู ต รวจสอบภายในติ ด ตอ ผู บ ริ ห ารหน ว ยรั บ ตรวจและ
ผูปฏิบัติงานใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ
1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน ตาม
งานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ
1.3 บรรยายสรุ ป รายละเอี ย ดของงานอย า งย อ ให ที ม งานตรวจสอบ รายละเอี ย ดการ
ตรวจสอบ กระดาษทําการ งบประมาณ และคาใชจายในการตรวจสอบ
1.4 หัวหนาทีมตรวจสอบทําหนาที่สรางสัมพันธกับผูบริหารของหนวยตรวจสอบ ประชุม
เปดและปดงานตรวจสอบ แกไขปญหาระหวางตรวจสอบ จัดทําตารางการปฏิบัติงาน แกไขปรับปรุงแนวทาง
การตรวจสอบใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
1.5 การเตรียมการเบื้องตน สอบทานรายงานตรวจสอบหนวยรับตรวจในการตรวจสอบ
ครั้งกอน ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน โครงการ ปญหา และรายละเอียดขอมูลที่จําเปนใชใน
การตรวจสอบ
2. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านด ว ยการประชุ ม เป ด การตรวจสอบระหว า งที ม งานและหน ว ยรั บ ตรวจ โดยแจ ง
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดมอบหมายงานตรวจสอบใหทีมงานตรวจสอบตามความ
ถนัดความรูความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมมีขั้นตอน
2.1 รวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
2.2 เขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพื่อหาขอสรุปการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด
2.3 ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน
2.4 ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว
2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห
หัวหนาทีมตรวจสอบควรกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เวลาให
เปนไปตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแกไขใหเปนไปตาม
สถานการณไดโดยสมเหตุสมผล และถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ตองไดรับ
การอนุมัติจากหัวหนาผูตรวจสอบภายใน
ประชุมปดการตรวจสอบ เปนขั้นตอนสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นที่สงสัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอยุติ แจงกําหนดการออกรายงาน ขอบคุณหนวยรับตรวจ
3. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานใหเสร็จ
สมบูรณ ตรวจทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานและสรุปขอที่ตรวจพบ รางรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเมินการปฏิบัติงาน
3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ที่รวบรวมระหวางตรวจสอบ
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได ความเกี่ยวของ และประโยชนที่จ ะ
นําไปใช
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3.2 การรวบรวมกระดาษทําการ กระดาษทําการ (Working Papers) เปนเอกสารที่จัดทํา
ขึ้นในระหวางการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ขอมูล
จากการวิเคราะหและผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทําการ กระดาษทําการจัดทําขึ้นเอง
กระดาษทําการที่จัดทําโดยหนวยรับตรวจ เชนสําเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทําการที่ไดรับ
จากบุ ค คลภายนอก เช น หนั ง สื อ ยื น ยั น ยอดหนี้ หนั ง สื อ ร อ งเรี ย น ผู ต รวจสอบภายในควรสรุ ป ผลการ
ตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ จัดเก็บกระดาษทําการในการตรวจสอบแตละงวดจัดเก็บเขาแฟม
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานตางๆ ที่ไดจากการตรวจสอบสรุปหาขอตรวจ
พบในดานดีและปญหาขอบกพรอง สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะมีความสําคัญควรคาแกการ
รายงาน มี ห ลั ก ฐานชั ด เจนเชื่ อ ถื อ ได จากการวิ เ คราะห อ ย า งเที่ ย งธรรม องค ป ระกอบขอข อ ตรวจพบ
ประกอบดวย
3.3.1 สภาพที่ เ กิ ด จริ ง จากการประมวลผลจากการสั ง เกตการณ สอบทาน สอบถาม
วิเคราะห
3.3.2 เกณฑการตรวจสอบ ใชหลักเกณฑจากขอกําหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน
3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขั้นจากปญหานั้น
3.3.4 สาเหตุ ขอมูลสาเหตุที่เกิดขึ้น
3.3.5 ขอเสนอแนะ เปนขอมูลที่ผูตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสรางสรรคคํานึงถึง
ตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับ
การจัดทํารายงานและติดตามผล
1. การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธี
ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอื่นที่ผูบริหาร
ควรทราบ องคป ระกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองคประกอบ ถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด ทัน กาล
สรางสรรค จูงใจ ลักษณะการรายงานเปนลายลักษณอักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานดวยวาจาอยางไม
เปนทางการใชในกรณีเรงดวน เพื่อใหทันตอเหตุการณ หรือการรายงานดวยวาจาเปนทางการมีรายงานโดย
การเขียนประกอบลักษณะของรายงานที่เปนลายลักษณอักษร ควรมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 บทคัดยอ จัดทําบทคิดยอเพื่อนําเสนอผูบริหารอยางสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน ไดใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด
1.2 บทนํา คือสวนแรกบอกใหทราบวาตรวจสอบเรื่องอะไรของหนวยงานใด การตรวจสอบ
เปนไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ
1.3 วัตถุประสงค เปาหมายการตรวจสอบ
1.4 ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ไดทําการตรวจสอบ
1.5 สิ่งที่ตรวจพบ ขอเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข วิธีการแกไข
1.6 ขอเสนอแนะ เนนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อสั่งการ
แกไข ปรับปรุงในลักษณะสรางสรรค และสามารถนําไปปฏิบัติได
1.7 ความเห็น เปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควร
ระบุใหชัดเจน
1.8 เอกสารประกอบรายงาน
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2. การติดตามผล (Follow up)
ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด เพื่อใหทราบวาขอที่ตรวจ
พบ ขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควร
พิจารณากําหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางกําหนดเวลาที่ใชติดตามตามรายงานป
กอนในปปจจุบันควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ
ตอการ สั่งการและแกไขปรับปรุงขอบกพรอง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไขปญหาตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน
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แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผน

การสํารวจขอมูลเบื้องตน
การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจําป

การวางแผนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

กอนเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ระหวางการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบ
การปฏิบัตเิ มื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวมรวมกระดาษทําการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและ
ติดตามผล

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- การจัดทํารายงาน
- รูปแบบรายงาน

การติดตามผล

กระดาษ
ทําการ
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บทที่ 3
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบ ควรนํามาใชในการรวบรวม ขอมูล
หลั กฐานที่ ดี และเสี ย ค า ใช จ า ยน อย เปน ที่ย อมรับ ของผูตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ
โดยทั่วไปมีดังนี้
1. การสุมตัว อยาง เปนการเลือกขอมูลเพียงบางสวน เพื่อใชเปนตัวแทนของขอมูลมาตรวจสอบ
ปจจุบันนิยมใช 4 วิธี
1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลทั้งหมด
1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอยางโดยกําหนดเปนชวง ที่แบงระยะไวเทาๆ กัน
มีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวน
1.3 วิธีแบงขอมูลออกเปนกลุม เลือกใชกลุมที่เหมือนกัน ไวในกลุมเดีย วกัน และเลือก
ตัวอยางของแตละกลุมนั้นหรือเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน แบงออกเปนกลุมจํานวน
เทากัน การกําหนดจํานวนกลุมรายการขึ้นอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลทั้งหมด สุมเลือกทั้งกลุมมา
เปนตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยาง
1.4 Selective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลจากการตัดสินใจของ
ผูตรวจสอบจะพิจารณาเลือกกลุมใด
2. การตรวจนับ เปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับวามีอยูครบถวนตามที่บันทึกไว
หรือไม สภาพเปนอยางไร การเก็บรักษาเปนอยางไร เชน การตรวจนับพัสดุ แตการตรวจนับมิใชเครื่องพิสูจน
กรรมสิทธิ์ของสินทรัพยเสมอไป
3. การยืนยันยอด เทคนิคมีสวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพยที่อยูในการ
ครอบครองของบุคคลอื่น มีขอจํากัดอาจไมไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอก
4. การตรวจสอบใบสําคัญ (Vouching) เอกสารตองเปนเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถวนมี
การอนุมัติรายการครบถวน มีขอจํากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไมสามารถแสดงถึงความมี
อยูจริง
5. การคํานวณ เปนเครื่องพิสูจนความถูกตองของตัวเลข ซึ่งถือเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดมากที่สุด ควร
มีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อใหแนใจวาถูกตอง มีขอจํากัดพิสูจนไดเฉพาะผลลัพธ แตไมสามารถพิสูจน
ที่มาของตัวเลข
6. การตรวจสอบการผานรายการ (Posting) เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการ
ผานรายการจากสมุดบันทึกขั้นตนไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ขอจํากัดการผานรายการครบถวนไมได
พิสูจนความถูกตองของรายการ
7. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือในบัญชียอยสัมพันธกับ
บัญชีคุมหรือไม ขอจํากัดพิสูจนไดแตเพียงความถูกตอง ควรใชรวมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น
8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เปนการตรวจจากรายการที่ผิดปกติ อาจพบขอผิดพลาดที่สําคัญ
ทั้งนี้ตองอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณของผูตรวจสอบ ขอจํากัดรายการผิดปกติมิใชหลักฐาน
แตเปนเครื่องชี้ใหทราบถึงความจําเปนตองใชเทคนิคอื่นมาประกอบ
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9. การตรวจสอบความสั ม พั น ธข องขอ มูล เปน การตรวจสอบรายการที่เ กี่ย วข องสัม พัน ธกั น ผู
ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธกันควบคูกัน
10. การวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ และความเปลี่ยนแปลง
ของขอมูลตางๆ วาเปนไปตามที่คาดหมาย การวิเคราะหเปรียบเทียบ ระหวางขอมูลปปจจุบันและขอมูลป
กอน หรือเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลประมาณการ
11. การสอบถาม อาจทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา โดยใชแบบสอบถาม โดยใหตอบวาใช
หรือไมใช การสอบถามดวยวาจาตองอาศัยศิลปะอยางมากในการที่จะสอบถามใหไดขอเท็จจริง ขอจํากัด
คําตอบเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะตองใชเทคนิคอื่นประกอบ
12. การสั ง เกตการณ เป น การสั ง เกตให เ ห็ น ด ว ยตาในสิ่ ง ที่ ต อ งการทราบอย า งระมั ด ระวั ง ใช
วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณตางๆ ไว ถาจะใหความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น
เปน สวนรวมจะต องหาหลั กฐานอื่ นมายืนยัน เพื่อใหห นวยรับตรวจยอมรับและแกไขตามขอสังเกตของผู
ตรวจสอบ
13. การตรวจทาน (Verification) เป น การยื น ยั น ความจริ ง ความถู ก ต อง ความแม น ยํ า ความ
สมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู
14. การสืบสวน เปนเทคนิคที่ผูตรวจสอบไมสามารถคนหาขอเท็จจริง ซึ่งคาดวาจะมีอยูหรือควรจะ
เปนผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือใหความเห็น
เพิ่มเติมลงไปในสวนที่ขาดได
15. การประเมินผล เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับผลงานที่ปฏิบัติจริง
วาเกิดผลตางหรือไม หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุตองวิเคราะหวา
เปนเหตุสุดวิสัยหรือไมเพื่อเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข
ผูตรวจสอบตองตัดสินวาขอมูลที่นํามาใชเพีย งพอหรือไม ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการตรวจสอบ
เพียงใด เพื่อนํามาใชวิเคราะหประเมินผลได ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการเพิ่มหรือลด
ปริมาณการทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับกับคาใชจายที่เกิดขึ้น
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บทที่ 4
การตรวจสอบภายในของกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี เปนหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย
และการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามคําสั่งศาล การเงินบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพยและการประเมิน
ราคาทรัพยสิน แบงสวนราชการ
1. ราชการบริหารสวนกลาง
1.1 สํานักงานเลขานุการกรม
1.2 กองคลัง
1.3 กองคํานวณและเฉลี่ยทรัพย
1.4 กองจําหนายทรัพยสิน
1.5 – 1.9 กองบังคับคดีลมละลาย 1 – 5
1.10 กองยึดทรัพยสิน
1.11 กองอายัดทรัพยสิน
1.12 สํานักงานวางทรัพยกลาง
1.13 สํานักฟนฟูกิจการลูกหนี้
2. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด 75 แหงและสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสาขา 19 แหง สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสวนยอย 9 แหง
การตรวจสอบภายในกรมบังคับคดี มีกลุมตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายในสวนราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมบังคับคดี โดยมี
อํานาจหนาที่ 1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงินการบัญชีของกรม
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
1. การวางแผนการตรวจสอบ
ในการวางแผนการตรวจสอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในดําเนินการ
- สํารวจขอมูลเบื้องตน เรียนรูและทําความเขาใจ ความคุนเคยในงานของหนวยรับตรวจ
อยางละเอียด
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- ประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ประเมิ น ความเสี่ ย งโดยระบุปจ จัย เสี่ย ง วิเคราะหความเสี่ยงสรุป ในภาพรวมของสว น
ราชการของหนวยงานมีคะแนนเทาใด การจัดลําดับความเสี่ยงนํามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหานอยสุด
- วางแผนการตรวจสอบ เปนการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ป นําลําดับความเสี่ยง
มาพิจารณาจัดชวงความเสี่ยง กําหนดการเขาตรวจในปปจจุบันหรือปถัดไป ความถี่ของการเขาตรวจสอบ
คํานวณคน/วัน ที่จะทําการตรวจสอบและกําหนดแผนการตรวจสอบประจําป กําหนดวัตถุประสงค , ขอบเขต
ผูรับผิดชอบ กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดทั้งป
เมื่อดําเนินการประเมินความเสี่ยง นํามาจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจําปเสร็จนําเสนออธิบดีกรมบังคับคดี เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกป
แผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติ มาทําการประชุมทําความเขาใจและมอบหมายใหทีมงาน
ตรวจสอบภายใน รับไปปฏิบัติการ ตระเตรียมความพรอมในการตรวจสอบเปนองคประกอบที่สําคัญของการ
วางแผนการตรวจสอบ ดังนั้น หัวหนาทีมงานตรวจสอบจึงควรมีการตระเตรียม พรอมจัดทําแผนการปฏิบัติใน
การตรวจสอบทุกหนวยงานรับตรวจโดย
- กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบ
- มีการวางแผนที่เหมาะสม ทําความเขาใจถึงโครงสราง การจัดองคกร วิธีปฏิบัติงานของ
หน วยรับ ตรวจ กํ าหนดขั้ นตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพีย งพอ ระบุวิธี
คัดเลือกขอมูลการวิเคราะหการประเมินผล กําหนดเทคนิคใชในการตรวจสอบ
- กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อใด
- สรุปผลการตรวจสอบ เฉพาะประเด็นที่ตรวจสอบ พรอมระบุร หัสกระดาษทําการที่ใช
อางอิง โดยลงลายมือชื่อผูทําการตรวจสอบและผูสอบแทน วันที่ทําการ
หัวหนาทีมตรวจสอบนําเสนอแผนการปฏิบัติงานของแตละหนวยรับตรวจ ตอหัวหนาผูตรวจสอบ
ภายในกอนดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) การแจงผูรับตรวจ หัวหนาผูตรวจสอบภายในติดตอผูบริหารของหนวยรับตรวจใหทราบ
ถึงวัตถุประสงค ขอบเขตและกําหนดวันและเวลาที่ใชตรวจ
๒) คัดเลือกทีมงานที่จะทําการตรวจสอบ
๓) บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค และระยะเวลาในการตรวจสอบ งบประมาณคาใชจาย
ในการตรวจสอบ การเดินทาง และกระดาษทําการที่ใชในการตรวจสอบ
๔) หั ว หน า ที ม งานตรวจสอบ จั ด ประชุ ม เป ด และป ด งานตรวจสอบ กํ า กั บ ดู แ ล การ
ตรวจสอบของผูรวมทีม และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางตรวจสอบ โดยตองตระเตรียมสอบทานรายงานการ
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดกอนของการตรวจสอบ ศึกษาแผนงาน โครงการของหนวยรับตรวจ รวมทั้ง
รายละเอียดขอมูลอางอิงที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบ
ระหวางปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) หัวหนาทีมงานตรวจ มอบหมายงานใหผูตรวจสอบ
๒) คัดเลือก วิธี และเทคนิคในการตรวจสอบ
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ที่กําหนดไว

3) กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน และตารางการปฏิบัติงาน

๔) นําแผนการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การแกไขแผนการปฏิบัติงาน
หัวหนาทีมงานตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผล
5) ถามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการปฏิบัติงานใหขออนุมัติหัวหนาผูตรวจสอบภายใน
6) ประชุมปดงานตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอหนวยรับตรวจ
หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรตองทําการบันทึกสภาพแวดลอม
วิธีการปฏิบัติงานและความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหนวยรับตรวจเพื่อใชเปนขอมูลในการ
วางแผนการตรวจสอบในปถัดไปที่กลุมตรวจสอบภายในกําหนดไวเปนกระดาษทําการ
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหนาทีมงานตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่ไดจาก
การปฏิ บัติงาน รวมทั้งกระดาษทําการ ขอสรุปมาจัดเก็บเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการสรุปและเตรีย ม
ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
1) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ตองทําการรายงานเรงดวนใหทันเหตุการณ
ใหรายงานดวยวาจาตอหัวหนาผูตรวจสอบภายในรับทราบกอนพิจารณาเสนอใหผูบริหารทราบทันทีที่ตรวจ
พบ เพราะหากปลอยใหลาชาอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเปนวาจาพรอมเสนอรายงาน
เปนลายลักษณอักษรและกรณีปกติรายงานเปนลายลักษณอักษรเสนอหัวหนาตรวจสอบภายในตรวจทานและ
สรุปผลกอนนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานตอผูบริหาร
2) การติดตามผล ขั้นตอนการติดตามผล
1) เมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลว
ตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด
2) ติดตามผลที่หนวยรับตรวจจะรายงานการแกไขการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
การปฏิบัติงาน
3) ติดตามผลโดยกําหนดในแผนการตรวจสอบปถัดไป ซึ่งจะตรวจทานพรอมกับ
การตรวจสอบในปถัดไป
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บทสรุป
คูมือการตรวจสอบภายในนี้ มีเปาหมายสําคัญเพื่อใหผูตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน มีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความมั่นใจและมีคุณภาพ ชวยเพิ่มมูลคาแกองคกรผูบริหารใช
ขอมูลในการบริหารงาน เพื่อใหกอเกิดกระบวนการบริหารบานเมืองที่ดี ผลของการดําเนินงานขององคกร
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคา
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งผูตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการตรวจสอบ
เป น ไปตามวั ตถุ ป ระสงค และแผนการตรวจสอบที่กํ าหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอยางเพีย งพอที่จ ะ
สนับสนุนขอตรวจพบ ใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการขั้นตอน
การวางแผนการตรวจสอบ ชวยใหการวางแผนคลอบคลุมหนวยรับตรวจและกําหนดแผนปฏิบัติงานการสอบ
การใชความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ อยางดีและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน การรายงานผล
การปฏิบัติงานทั้งการรายงานดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน การ
ร ว มงานเป น ที มในการตรวจสอบ เพื่ อแกไขป ญ หาตรงประเด็น และสามารถเสนอแนะเพื่อเปน ขอมูล ให
ผูบริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อทําการแกไขปรับปรุง
ปจจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของผูตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับขอเสนอแนะ
ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรูความสามารถ การนําเทคนิค การตรวจสอบประกอบกับทักษะ
ของผูตรวจสอบภายใน การสรางมนุษยสัมพันธ การรวบรวมขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริง การนําเสนออยาง
ถูกตองเที่ยงธรรมเปนอิสระ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกรไดอยางแทจริง
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