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คํานํา 
 
 การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ท้ังนี้ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหงานการตรวจสอบภายใน
ประสบความสําเร็จคือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสําคัญแกองคกร ฉะนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว 
ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน
ความรูในองคกร ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบรวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
 ในการจัดทําคูมือการตรวจสอบภายในของกรมบังคับคดี ผูจัดทําไดรวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือ 
ตําราทางวิชาการ และเอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหความรูเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ 
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใชในการ
ตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในสามารถนําหลักการปฏิบัติงานไปใชในการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เพ่ือสงเสริมใหระบบการตรวจสอบภายในของกรมบังคับคดีเขมแข็งเปนไปตามมาตรฐาน       
การตรวจสอบตอไป 
 
       นางสาวสมถวิล  นนทสวัสดิ์ศรี 
                                                                                ผูจัดทํา/รวบรวม 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

การตรวจสอบภายในภาคราชการ 
 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรม และการใหคําปรึกษา
อยางมีอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึน การตรวจสอบภายใน
ชวยใหองคกรบรรลุดังเปาหมายท่ีวางไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ 
 ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คือ งานการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร และหลักประกันของ
องคกรในดานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมท้ังใน
ดานการเงินการบัญชี และดานการบริหารงานอยางมีระบบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ดูแลการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา 
 
ความเปนมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
 การตรวจสอบภายในของสวนราชการ เริ่มกําหนดในระเบียบการเบิกจายเงินการคลัง พ.ศ. 2505 
โดยกําหนดใหตรวจสอบดานการรับและเบิกจายเงิน การกอหนี้ผูกพันงบประมาณ เปลี่ยนแปลงมากําหนด   
ในระเบียบการรับ - จาย และการเก็บรักษาและสงเงิน 2516 แกไขเพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2520 จนถึงระเบียบ
การเบิก – จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดใหการตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร.0201/078 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2519 แจงมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอใหสวนราชการตางๆ มีตําแหนงอัตรากําลัง  
เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบภายในของสวนราชการโดยเฉพาะ ข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการ การปฏิบัติงานของ  
ผูตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามคูมือการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2521 เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบการเก็บ
รักษาและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2520 กระทรวงการคลังไดกําหนดระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ พ.ศ. 2532 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหสวนราชการมีการตรวจสอบภายในอยางมี
ระบบ และไดมีการปรับปรุงแกไขในป 2542 และในป 2551 ถือปฏิบัติจนถึงปจจุบัน โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผล
ท่ีมีอยู 
 
แนวคิด  การตรวจสอบภายในมีความจําเปนสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบัน โดยถือเปนเครื่องมือของ
ผูบริหารในการประเมินผลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจึงมีความ
เขาใจถึงภาพรวมของการตรวจสอบภายใน ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับท้ังจากหลักการสากลและตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของ
ของทางราชการ โดยใหผูปฏิบัติงานสามารถเลือกใชเทคนิคแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับภาระกิจและ
สภาพแวดลอมองคกร 
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วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการ 
ทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับ     
การวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงานขององคกรสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ ผลการ
ดําเนินงานจะอยูในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผูบริหาร รวมท้ังสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม 
  
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบดวย 
 1. การสอบทานความเชื่อถือได ทางดานความถูกตองสมบูรณ การสารสนเทศของขอมูลทางดาน
การเงินการบัญชี และการดําเนินงาน 
 2. สอบทานเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบท่ีใชเปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีการปฏิบัติงานท่ี
องคกรกําหนด 
 3. สอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และความมีอยูจริงของทรัพยสิน 
 4. ประเมินการใชทรัพยากรและงบประมาณอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
 5. การสอบทานการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีแตละระดับวาไดผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายแผนงานขององคกร 
 6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
องคกร 
 
ประเภทของการตรวจสอบ 
 ลักษณะของการดําเนินงานของกรมบังคับคดี มีหนวยงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคปฏิบัติงาน
ลักษณะเดียวกันท่ีมีวิธีการปฏิบัติไมเหมือนกัน เพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรม
ตางๆ ในองคกร เพ่ือใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกตอง
เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี การดูแลการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง การ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคาในการจัดการบริหาร เพ่ือรวบรวมเสนอ
ผูบริหาร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข 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 และอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจสอบ จึงไมสมควร     
มีอํานาจในการสั่งการหรือบริหารในหนวยงานท่ีตรวจสอบมีความเปนอิสระ ดังนั้นควรมีสถานภาพในองคกร
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ของผูตรวจสอบภายใน และไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ไมควรเขาไปมีสวนไดเสียกับหนวยงานท่ีจะตอง
เขาไปประเมินผล 
 
ความเปนอิสระ (Independence) 
 การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ตองกระทําดวยความมีเหตุผลและมีอิสระโดยไมตกอยูภายใต
อิทธิพลของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล การใหขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเปนไป
ดวยความถูกตองและตรงไปตรงมามากท่ีสุด สะทอนภาพท่ีพบเห็นตอผูบริหารใหมากท่ีสุด ความเปนอิสระ
ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานสิทธิการเขาถึงอยางเพียงพอ มีเสรีภาพในการสอบถาม โดยปราศจากอุปสรรค การขัดขวาง
และการแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมวาทางตรงหรือทางออม การจํากัดอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน แบงเปนมาตรฐานคุณสมบัติ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
 
มาตรฐานดานคุณสมบัติ ประกอบดวย 
 1. การกําหนดถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของงานตรวจ 
 2. การกําหนดถึงความเปนอิสระ การปฏิบัติหนาท่ีอยางเท่ียงธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติงานดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
 4. การสรางหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. การบริหารงานการตรวจสอบภายใน โดยหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใหเกิดประสิทธิผลมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสรางคุณคาเพ่ิมแกองคกร 
 2. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปตาม
เปาหมาย โดยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและการกํากับดูแล 
 3. การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 5. การรายงานผลการปฏิบัติงานครบถวนและทันกาล 
 6. การติดตามผลจากการรายงานผลสูการปฏิบัติ 
 7. การยอมรับสภาพความเสี่ยง 
 
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไวเปนหลัก
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. มีจุดยืนท่ีม่ันคง ซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ 
 2. การรักษาความลับในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
 3. ความเท่ียงธรรม ไมเขาไปมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
 4. ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 หัวหนาสวนราชการไดทราบถึงการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคเพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณา
ตัดสินใจหนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตองลดขอผิดพลาด 
 
 
 

 
โครงสรางการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
กระทรวงยุติธรรม 

รัฐมนตรี 

ผูตรวจสอบ 

ภายในระดับกระทรวง 

ปลัดกระทรวง 

อธิบดีกรมบังคับคดี 

ผูตรวจสอบภายใน 

ระดับกรม 

สํานักงาน 

กองสวนกลาง 
หนวยงานสวน 

ภูมิภาค 
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บทท่ี 2 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบดวย
ความม่ันใจและมีคุณภาพ 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 เปนแผนงานท่ีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนลวงหนา เปนเสมือนเข็ม
ทิศในการปฏิบัติงาน โดยแบงแยกเปนแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําป 
 แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายงานตาม
แผนการตรวจสอบ จัดทําไวลวงหนาเพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 
 

 2. ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
 - สํารวจขอมูลเบื้องตน ทําความเขาใจคุนเคยและระบบงานของหนวยรับตรวจ 
 - ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของหนวยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 - ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง 
 - การวางแผนการตรวจสอบนําความเสี่ยงมาพิจารณาเพ่ือดําเนินการ 
 - การวางแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมายใหครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน 
 

 3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน 
 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบตอผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ เพ่ืออนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกป ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ถาพบขอขัดของควร
ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 แผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน    
ใหความเห็นชอบกอนท่ีจะดําเนินงานการตรวจสอบ ในข้ันตอนตอไป 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน     
วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบสาระสําคัญ 3 ข้ันตอน 
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 1. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 หลังจากการทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําตาราง การปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของงาน  
แตละงาน กําหนดวันและระยะเวลาใชในการตรวจสอบ โดยมีข้ันตอน 
  1.1 แจงหนวยรับตรวจ หัวหนาผูตรวจสอบภายในติดตอผูบริหารหนวยรับตรวจและ
ผูปฏิบัติงานใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
  1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน ตาม
งานหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
  1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอยางยอใหทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการ
ตรวจสอบ กระดาษทําการ งบประมาณ และคาใชจายในการตรวจสอบ 
  1.4 หัวหนาทีมตรวจสอบทําหนาท่ีสรางสัมพันธกับผูบริหารของหนวยตรวจสอบ ประชุม
เปดและปดงานตรวจสอบ แกไขปญหาระหวางตรวจสอบ จัดทําตารางการปฏิบัติงาน แกไขปรับปรุงแนวทาง   
การตรวจสอบใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 
  1.5 การเตรียมการเบื้องตน สอบทานรายงานตรวจสอบหนวยรับตรวจในการตรวจสอบ  
ครั้งกอน ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน โครงการ ปญหา และรายละเอียดขอมูลท่ีจําเปนใชใน    
การตรวจสอบ 
 2. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 เริ่มปฏิบัติงานดวยการประชุมเปดการตรวจสอบระหวางทีมงานและหนวยรับตรวจ โดยแจง
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดมอบหมายงานตรวจสอบใหทีมงานตรวจสอบตามความ
ถนัดความรูความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมมีข้ันตอน 
  2.1 รวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
  2.2 เขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพ่ือหาขอสรุปการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด 
  2.3 ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน 
  2.4 ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว 
  2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห 
 หัวหนาทีมตรวจสอบควรกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เวลาให
เปนไปตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถแกไขใหเปนไปตาม
สถานการณไดโดยสมเหตุสมผล และถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ตองไดรับ
การอนุมัติจากหัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
 ประชุมปดการตรวจสอบ เปนข้ันตอนสรุปผลสิ่งท่ีตรวจพบ ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นท่ีสงสัย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอยุติ แจงกําหนดการออกรายงาน ขอบคุณหนวยรับตรวจ 
 3. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  หัวหนาทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานใหเสร็จ
สมบูรณ ตรวจทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานและสรุปขอท่ีตรวจพบ รางรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประเมินการปฏิบัติงาน 
  3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ท่ีรวบรวมระหวางตรวจสอบ 
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได ความเก่ียวของ และประโยชนท่ีจะ
นําไปใช 
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  3.2 การรวบรวมกระดาษทําการ กระดาษทําการ (Working Papers) เปนเอกสารท่ีจัดทํา
ข้ึนในระหวางการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ขอมูล
จากการวิเคราะหและผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทําการ กระดาษทําการจัดทําข้ึนเอง 
กระดาษทําการท่ีจัดทําโดยหนวยรับตรวจ เชนสําเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทําการท่ีไดรับ
จากบุคคลภายนอก เชน หนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือรองเรียน ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการ
ตรวจสอบเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ จัดเก็บกระดาษทําการในการตรวจสอบแตละงวดจัดเก็บเขาแฟม 
  3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานตางๆ ท่ีไดจากการตรวจสอบสรุปหาขอตรวจ
พบในดานดีและปญหาขอบกพรอง สิ่งท่ีตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะมีความสําคัญควรคาแกการ
รายงาน มีหลักฐานชัดเจนเชื่อถือได จากการวิเคราะหอยางเท่ียงธรรม องคประกอบขอขอตรวจพบ
ประกอบดวย 
  3.3.1 สภาพท่ีเกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ สอบทาน สอบถาม
วิเคราะห 
  3.3.2 เกณฑการตรวจสอบ ใชหลักเกณฑจากขอกําหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน 
  3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ันจากปญหานั้น 
  3.3.4 สาเหตุ ขอมูลสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
  3.3.5 ขอเสนอแนะ เปนขอมูลท่ีผูตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสรางสรรคคํานึงถึง
ตนทุนและผลประโยชนท่ีจะไดรับ 
 
การจัดทํารายงานและติดตามผล 
 1. การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธี
ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอ่ืนท่ีผูบริหาร     
ควรทราบ องคประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองคประกอบ ถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล 
สรางสรรค จูงใจ  ลักษณะการรายงานเปนลายลักษณอักษร เม่ือปฏิบัติงานเสร็จ รายงานดวยวาจาอยางไม
เปนทางการใชในกรณีเรงดวน เพ่ือใหทันตอเหตุการณ หรือการรายงานดวยวาจาเปนทางการมีรายงานโดย
การเขียนประกอบลักษณะของรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร ควรมีสาระสําคัญดังนี้ 
  1.1 บทคัดยอ จัดทําบทคิดยอเพ่ือนําเสนอผูบริหารอยางสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน ไดใจความ 
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานท้ังหมด 
  1.2 บทนํา คือสวนแรกบอกใหทราบวาตรวจสอบเรื่องอะไรของหนวยงานใด การตรวจสอบ
เปนไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ 
  1.3 วัตถุประสงค เปาหมายการตรวจสอบ 
  1.4 ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทําการตรวจสอบ 
  1.5 สิ่งท่ีตรวจพบ ขอเท็จจริงท่ีตรวจพบท้ังในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข วิธีการแกไข 
  1.6 ขอเสนอแนะ เนนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารเพ่ือสั่งการ
แกไข ปรับปรุงในลักษณะสรางสรรค และสามารถนําไปปฏิบัติได 
  1.7 ความเห็น เปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควร
ระบุใหชัดเจน 
  1.8 เอกสารประกอบรายงาน 
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 2. การติดตามผล (Follow up) 
 ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด เพ่ือใหทราบวาขอท่ีตรวจ
พบ ขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควร
พิจารณากําหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล ตารางกําหนดเวลาท่ีใชติดตามตามรายงานป
กอนในปปจจุบันควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดําเนินงานของผูท่ีเก่ียวของ
ตอการ    สั่งการและแกไขปรับปรุงขอบกพรอง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไขปญหาตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
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แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว  
- แผนการตรวจสอบประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การรวบรวมหลักฐาน 
- การรวมรวมกระดาษทําการ 
- การสรุปผลการตรวจสอบ 

 
 
 

- การจัดทํารายงาน 
- รูปแบบรายงาน 

 
 

การวางแผน 

การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 

การจัดทํารายงานและ 
ติดตามผล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระดาษ 
ทําการ 

กอนเร่ิมปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 

ระหวางการปฏิบัตงิาน 

ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้น 

งานตรวจสอบ 

 
 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

การติดตามผล 

การประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 3 

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) 
 

 เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจสอบท่ีผูตรวจสอบ ควรนํามาใชในการรวบรวม ขอมูล
หลักฐานท่ีดี และเสียคาใชจายนอย เปนท่ียอมรับของผูตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบ
โดยท่ัวไปมีดังนี้ 
 1. การสุมตัวอยาง เปนการเลือกขอมูลเพียงบางสวน เพ่ือใชเปนตัวแทนของขอมูลมาตรวจสอบ
ปจจุบันนิยมใช 4 วิธี 
  1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลท้ังหมด 
  1.2 Systematic Sampling  การเลือกตัวอยางโดยกําหนดเปนชวง ท่ีแบงระยะไวเทาๆ กัน 
มีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวน 
  1.3 วิธีแบงขอมูลออกเปนกลุม เลือกใชกลุมท่ีเหมือนกันไวในกลุมเดียวกัน และเลือก
ตัวอยางของแตละกลุมนั้นหรือเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกัน แบงออกเปนกลุมจํานวน
เทากัน การกําหนดจํานวนกลุมรายการข้ึนอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลท้ังหมด สุมเลือกท้ังกลุมมา
เปนตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยาง 
  1.4 Selective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลจากการตัดสินใจของ      
ผูตรวจสอบจะพิจารณาเลือกกลุมใด 
 2. การตรวจนับ เปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของสิ่งท่ีตรวจนับวามีอยูครบถวนตามท่ีบันทึกไว
หรือไม สภาพเปนอยางไร การเก็บรักษาเปนอยางไร เชน การตรวจนับพัสดุ แตการตรวจนับมิใชเครื่องพิสูจน
กรรมสิทธิ์ของสินทรัพยเสมอไป 
 3. การยืนยันยอด เทคนิคมีสวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพยท่ีอยูในการ
ครอบครองของบุคคลอ่ืน มีขอจํากัดอาจไมไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอก 
 4. การตรวจสอบใบสําคัญ (Vouching) เอกสารตองเปนเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถวนมี
การอนุมัติรายการครบถวน มีขอจํากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไมสามารถแสดงถึงความมี
อยูจริง 
 5. การคํานวณ เปนเครื่องพิสูจนความถูกตองของตัวเลข ซ่ึงถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดมากท่ีสุด ควร
มีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือใหแนใจวาถูกตอง มีขอจํากัดพิสูจนไดเฉพาะผลลัพธ แตไมสามารถพิสูจน
ท่ีมาของตัวเลข 
 6. การตรวจสอบการผานรายการ (Posting) เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการ
ผานรายการจากสมุดบันทึกข้ันตนไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย ขอจํากัดการผานรายการครบถวนไมได
พิสูจนความถูกตองของรายการ 
 7. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือในบัญชียอยสัมพันธกับ
บัญชีคุมหรือไม ขอจํากัดพิสูจนไดแตเพียงความถูกตอง ควรใชรวมกับเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน 
 8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เปนการตรวจจากรายการท่ีผิดปกติ อาจพบขอผิดพลาดท่ีสําคัญ 
ท้ังนี้ตองอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณของผูตรวจสอบ ขอจํากัดรายการผิดปกติมิใชหลักฐาน
แตเปนเครื่องชี้ใหทราบถึงความจําเปนตองใชเทคนิคอ่ืนมาประกอบ 
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 9. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล เปนการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน ผู
ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธกันควบคูกัน 
 10. การวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ และความเปลี่ยนแปลง
ของขอมูลตางๆ วาเปนไปตามท่ีคาดหมาย การวิเคราะหเปรียบเทียบ ระหวางขอมูลปปจจุบันและขอมูลป
กอน หรือเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลประมาณการ 
 11. การสอบถาม อาจทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา โดยใชแบบสอบถาม โดยใหตอบวาใช
หรือไมใช การสอบถามดวยวาจาตองอาศัยศิลปะอยางมากในการท่ีจะสอบถามใหไดขอเท็จจริง ขอจํากัด
คําตอบเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะตองใชเทคนิคอ่ืนประกอบ 
 12. การสังเกตการณ เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งท่ีตองการทราบอยางระมัดระวัง ใช
วิจารณญาณพิจารณาสิ่งท่ีเห็น และบันทึกเหตุการณตางๆ ไว ถาจะใหความเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบนั้น
เปนสวนรวมจะตองหาหลักฐานอ่ืนมายืนยัน เพ่ือใหหนวยรับตรวจยอมรับและแกไขตามขอสังเกตของผู
ตรวจสอบ 
 13. การตรวจทาน (Verification) เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยํา ความ
สมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู 
 14. การสืบสวน เปนเทคนิคท่ีผูตรวจสอบไมสามารถคนหาขอเท็จจริง ซ่ึงคาดวาจะมีอยูหรือควรจะ
เปนผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน สามารถอนุมานหรือใหความเห็น
เพ่ิมเติมลงไปในสวนท่ีขาดได 
 15. การประเมินผล เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวกับผลงานท่ีปฏิบัติจริง
วาเกิดผลตางหรือไม หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอ่ืน เม่ือทราบสาเหตุตองวิเคราะหวา
เปนเหตุสุดวิสัยหรือไมเพ่ือเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข 
 ผูตรวจสอบตองตัดสินวาขอมูลท่ีนํามาใชเพียงพอหรือไม ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการตรวจสอบ
เพียงใด เพ่ือนํามาใชวิเคราะหประเมินผลได ท้ังนี้ควรประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน จากการเพ่ิมหรือลด
ปริมาณการทดสอบรายการเม่ือเทียบกับผลท่ีไดรับกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  
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บทท่ี 4 
การตรวจสอบภายในของกรมบังคับคดี 

 
 กรมบังคับคดี เปนหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเก่ียวกับการบังคับคดีแพง 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 มีกลุมตรวจสอบภายในทําหนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายในสวนราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดีกรมบังคับคดี โดยมี
อํานาจหนาท่ี 1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงินการบัญชีของกรม 
  2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน 
 1. การวางแผนการตรวจสอบ 
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
  
 1. การวางแผนการตรวจสอบ 
  ในการวางแผนการตรวจสอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในดําเนินการ 
  - สํารวจขอมูลเบื้องตน เรียนรูและทําความเขาใจ ความคุนเคยในงานของหนวยรับตรวจ
อยางละเอียด 



~ ๑๖ ~ 
 

  - ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
  - ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยงสรุปในภาพรวมของสวน
ราชการของหนวยงานมีคะแนนเทาใด การจัดลําดับความเสี่ยงนํามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหานอยสุด 
  - วางแผนการตรวจสอบ เปนการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ป นําลําดับความเสี่ยง
มาพิจารณาจัดชวงความเสี่ยง กําหนดการเขาตรวจในปปจจุบันหรือปถัดไป ความถ่ีของการเขาตรวจสอบ 
คํานวณคน/วัน ท่ีจะทําการตรวจสอบและกําหนดแผนการตรวจสอบประจําป กําหนดวัตถุประสงค , ขอบเขต 
ผูรับผิดชอบ กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดท้ังป 
 เม่ือดําเนินการประเมินความเสี่ยง นํามาจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจําปเสร็จนําเสนออธิบดีกรมบังคับคดี เพ่ือขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกป 
 แผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติ มาทําการประชุมทําความเขาใจและมอบหมายใหทีมงาน
ตรวจสอบภายใน รับไปปฏิบัติการ ตระเตรียมความพรอมในการตรวจสอบเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการ
วางแผนการตรวจสอบ ดังนั้น หัวหนาทีมงานตรวจสอบจึงควรมีการตระเตรียม พรอมจัดทําแผนการปฏิบัติใน
การตรวจสอบทุกหนวยงานรับตรวจโดย 
  - กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบ 
  - มีการวางแผนท่ีเหมาะสม ทําความเขาใจถึงโครงสราง การจัดองคกร วิธีปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ กําหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธี
คัดเลือกขอมูลการวิเคราะหการประเมินผล กําหนดเทคนิคใชในการตรวจสอบ 
  - กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเม่ือใด 
  - สรุปผลการตรวจสอบ เฉพาะประเด็นท่ีตรวจสอบ พรอมระบุรหัสกระดาษทําการท่ีใช
อางอิง โดยลงลายมือชื่อผูทําการตรวจสอบและผูสอบแทน วันท่ีทําการ 
 หัวหนาทีมตรวจสอบนําเสนอแผนการปฏิบัติงานของแตละหนวยรับตรวจ ตอหัวหนาผูตรวจสอบ
ภายในกอนดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  
 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  1) การแจงผูรับตรวจ หัวหนาผูตรวจสอบภายในติดตอผูบริหารของหนวยรับตรวจใหทราบ
ถึงวัตถุประสงค ขอบเขตและกําหนดวันและเวลาท่ีใชตรวจ 
  ๒) คัดเลือกทีมงานท่ีจะทําการตรวจสอบ 
  ๓) บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค และระยะเวลาในการตรวจสอบ งบประมาณคาใชจาย
ในการตรวจสอบ การเดินทาง และกระดาษทําการท่ีใชในการตรวจสอบ 
  ๔) หัวหนาทีมงานตรวจสอบ จัดประชุมเปดและปดงานตรวจสอบ กํากับดูแล การ
ตรวจสอบของผูรวมทีม และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางตรวจสอบ โดยตองตระเตรียมสอบทานรายงานการ
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดกอนของการตรวจสอบ ศึกษาแผนงาน โครงการของหนวยรับตรวจ รวมท้ัง
รายละเอียดขอมูลอางอิงท่ีจําเปนตองใชในการตรวจสอบ 
 
 ระหวางปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  1) หัวหนาทีมงานตรวจ มอบหมายงานใหผูตรวจสอบ 
  ๒) คัดเลือก วิธี และเทคนิคในการตรวจสอบ 
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  3) กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน และตารางการปฏิบัติงาน           
ท่ีกําหนดไว 
  ๔) นําแผนการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การแกไขแผนการปฏิบัติงาน 
หัวหนาทีมงานตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผล 
  5) ถามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการปฏิบัติงานใหขออนุมัติหัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
  6) ประชุมปดงานตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอหนวยรับตรวจ 
 หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรตองทําการบันทึกสภาพแวดลอม 
วิธีการปฏิบัติงานและความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหนวยรับตรวจเพ่ือใชเปนขอมูลในการ 
วางแผนการตรวจสอบในปถัดไปท่ีกลุมตรวจสอบภายในกําหนดไวเปนกระดาษทําการ 
 
 3. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
 หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหนาทีมงานตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบท่ีไดจาก
การปฏิบัติงาน รวมท้ังกระดาษทําการ ขอสรุปมาจัดเก็บเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการสรุปและเตรียม
ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
  1) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีตองทําการรายงานเรงดวนใหทันเหตุการณ 
ใหรายงานดวยวาจาตอหัวหนาผูตรวจสอบภายในรับทราบกอนพิจารณาเสนอใหผูบริหารทราบทันทีท่ีตรวจ
พบ เพราะหากปลอยใหลาชาอาจจะมีความเสียหายมากข้ึน หรือการรายงานเปนวาจาพรอมเสนอรายงาน
เปนลายลักษณอักษรและกรณีปกติรายงานเปนลายลักษณอักษรเสนอหัวหนาตรวจสอบภายในตรวจทานและ
สรุปผลกอนนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานตอผูบริหาร 
  2) การติดตามผล ข้ันตอนการติดตามผล 
   1) เม่ือผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลว
ตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด 
   2) ติดตามผลท่ีหนวยรับตรวจจะรายงานการแกไขการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
การปฏิบัติงาน 
   3) ติดตามผลโดยกําหนดในแผนการตรวจสอบปถัดไป ซ่ึงจะตรวจทานพรอมกับ
การตรวจสอบในปถัดไป 
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บทสรุป 
 

คูมือการตรวจสอบภายในนี้ มีเปาหมายสําคัญเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายใน มีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความม่ันใจและมีคุณภาพ ชวยเพ่ิมมูลคาแกองคกรผูบริหารใช
ขอมูลในการบริหารงาน เพ่ือใหกอเกิดกระบวนการบริหารบานเมืองท่ีดี ผลของการดําเนินงานขององคกร
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคา 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยข้ันตอนหลายข้ันตอน ซ่ึงผูตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการตรวจสอบ
เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอยางเพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนขอตรวจพบ ใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการข้ันตอน
การวางแผนการตรวจสอบ ชวยใหการวางแผนคลอบคลุมหนวยรับตรวจและกําหนดแผนปฏิบัติงานการสอบ 
การใชความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ อยางดีและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน การรายงานผล
การปฏิบัติงานท้ังการรายงานดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน การ
รวมงานเปนทีมในการตรวจสอบ เพ่ือแกไขปญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลให
ผูบริหารประกอบการตัดสินใจเพ่ือทําการแกไขปรับปรุง 
 ปจจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของผูตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับขอเสนอแนะ
ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาศัยความรูความสามารถ การนําเทคนิค การตรวจสอบประกอบกับทักษะ
ของผูตรวจสอบภายใน การสรางมนุษยสัมพันธ การรวบรวมขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริง การนําเสนออยาง
ถูกตองเท่ียงธรรมเปนอิสระ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกองคกรไดอยางแทจริง 
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