คู่มือตรวจสอบภายใน
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 1
ความหมาย และจรรยาบรรณสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน
1.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ (Independence) เป็ น กลาง
(Objectivity) และเป็นกิจกรรมในการให้คาแนะนาปรึกษาที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการทางาน การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบ และมีแบบแผนที่ดี
มาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการ

1.2 จรรยาบรรณสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน
จรรยาบรรณนี้ กาหนดขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับ ผู้ ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ ตรวจสอบ
ภายในทุกคน ควรยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้
1) ความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีจุดยืนที่มั่นคง และความซื่อสัตย์สุจริต ( Integrity )
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และเป็นรากฐานแห่งการ
ตัดสินใจที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
การถือปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและวิชาชีพ
 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายโดยรู้อยู่แก่ใจ หรือไม่เข้าไป มี
ส่วนร่วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อองค์กร
 ให้ ความเคารพ และส่ งเสริมวัตถุประสงค์ในการทาตามกฎหมาย และจรรยาบรรณของ
องค์กร
2) ความเที่ยงธรรม ( Objectivity )
ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นมืออาชีพ จึงต้องมีความเที่ยงธรรมเป็นอย่างมาก
ในการรวบรวมข้ อ มู ล ประเมิ น ผล และสื่ อ สารข้ อ มู ล ในกิ จ กรรมหรื อ กระบวนการที่ เข้ า ไปตรวจสอบนั้ น
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีความเชื่ออย่างสุจริตในผลงานของตน และจะต้องไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินของตน ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ตกอยู่ภายใต้
อาณัติของผู้อื่น
การถือปฏิบัติ
 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทาให้เสื่อมเสีย หรือถูกเข้าใจว่ าเสื่อมเสีย
ความเที่ยงธรรมในการประเมิน รวมไปถึงการกระทาต่างๆ หรือความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของ สพภ.

 ไม่ยอมรับสิ่งใดๆ ที่อาจทาให้เสื่อมเสีย หรือถูกเข้าใจว่าเสื่อมเสียการตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
 แสดงหลักฐานความเป็น จริงที่รับทราบ โดยหากไม่เปิดเผยแล้วอาจเป็นส่ วนที่ทาให้ การ
รายงานผลการตรวจสอบของตนต้องผิดพลาดไป

3) การรักษาความลับ ( Confidentiality )
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่เคารพต่อคุณค่าและสิทธิแห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบ และจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้น ในกรณีที่มีพันธะในแง่ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและงานอาชีพเท่านั้น
การถือปฏิบัติ
 มีความรอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และการกระทา
ใดๆ ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย หรื อ บ่ อ นท าลายวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท าตามกฎหมาย และ
จรรยาบรรณของ สพภ.
4) ความสามารถในหน้าที่หรือความชานาญงาน ( Competency )
ผู้ตรวจสอบภายในต้องนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในงานตรวจสอบภายใน
อย่างเต็มที่
การถือปฏิบัติ
 ทาหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เท่านั้น
 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในกาหนด
 พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผล และคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์ ขอบเขต หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ
2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
1. เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ค่ า แก่ ส านั ก งาน และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. เพื่อให้ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบ เพื่อให้ มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
และรัดกุมยิ่งขึ้น
3. เพื่อช่วยเหลือและแนะนาวิธีปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
1. การสอบทาน และประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลของสานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
(1) ความมั่นใจว่า การดาเนินงาน หรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ
(2) ความมั่นใจในความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน และการดาเนินงาน
(3) การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสานักงาน มิให้เกิดการสูญเสีย การเสียหาย
รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ
(4) ความมั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
(5) การเสนอแนะ การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง
2. การสอบทาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดาเนิ นงานของสานักงานเพื่อช่วยให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. การให้ความสาคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแล
ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบอาจมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุง การควบคุมภายใน
ทางการบริห าร และภาพลั กษณ์ ของ สพภ. ซึ่งจะได้มีการสื่ อสารและรายงานให้ กับผู้บริห ารหน่วยรับตรวจที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารระดับสูงของ สพภ. โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานและประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการกากับดูแลกิจการ
2. ตรวจสอบกิจกรรมและการดาเนินงานส่วนงานต่าง ๆ ของ สพภ.
3. ในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจดูเอกสาร หลักฐาน รายงานข้อมูลต่าง ๆ และ
สอบถามบุคลากรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน
4. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี เสนอให้คณะกรรมกรตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือน
กัน ยายนของทุกปี และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีแล้ว ให้
รายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้สานักงานส่งสาเนาแผนการตรวจสอบประจาปีให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
5. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
6. สรุปผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริหารทราบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. ติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานผลการตรวจสอบ
8. ประสานงานกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชีข องส านั กงานและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ มี
ประสิทธิภาพ
9. พั ฒ นาและรัก ษาคุณ ภาพการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน โดยพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและตามาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ด้วยความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และการรักษาความลับ
11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ หรือ
มติที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4 ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ความเป็นอิสระ
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ให้เป็นการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดาเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่องการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติ
งานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ
ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม มีทัศนคติที่ไม่เอนเอียง
ไปทางใดทางหนึ่งและต้องหลีกเลี่ยงภาวะการขัดแย้งทางผลประโยชน์(Conflicts of Interest)
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ข้อจากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจากัดที่ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ การ
เปิดเผยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจากัดในแต่ละกรณีไป ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ควรประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่
รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจทาให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรม

2.5 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ต่อผู้อานวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อานวยการ สพภ. เกี่ยว กับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจากการเคยเป็นผู้บริหารในกิจกรรมที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปทาการ
ตรวจสอบ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหารกิจกรรมนั้น
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ส่วนที่ 3
ประเภท ลักษณะ และกระบวนการตรวจสอบภายใน
3.1 ประเภทของการตรวจสอบภายใน
งานการตรวจสอบภายในแบ่งตามกิจกรรมที่เข้าตรวจสอบ มี 2 ลักษณะ คือ
1. บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยง
ธรรม เพื่อนามาประเมินผลอย่างเป็นอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับ
ดูแลกิจ การที่ดีขององค์กร โดยต้องปฏิบั ติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานวิช าชีพและเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิเช่น
 การตรวจสอบการดาเนินงาน (Operational Auditing)
คือการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การตลาด การผลิต การบริหารงานด้านพัสดุ การบริหารงานบุคคล
และการจัดการด้านการเงินและบั ญชี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงาน
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)
คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงานต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรม ตามที่ฝ่าย
บริหารกาหนด โดยม่งเน้น
1) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร
สาหรับแต่ละกิจกรรมขององค์กรสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ซึ่งทาให้องค์กรได้รับ
ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
2) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือมีการจัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งหวัง
ให้ผลที่เกิดจากการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กาหนด
3) ความประหยัด (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ซึ่ง
ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนหรือมี การใช้ทรัพยากรต่ากว่าที่กาหนดไว้ โดยยังคงได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรว่าเป็นไปตามข้อกาหนดทั้ง
จากภายนอก และภายในองค์กร เช่น กฎหมาย ระเบียบคาสั่ง มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน และ
วิธีการที่กาหนดไว้ ซึ่งการตรวจสอบประเภทนี้อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน
หรือการตรวจสอบการดาเนินงาน หรือจะทาการตรวจสอบแยกโดยเฉพาะ
 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
คือ การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
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ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีความ
เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่บันทึกและปรากฎในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ
ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ รวมทั้งสามารถป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ
 การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
คือ การตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดาเนินงาน การตรวจสอบประเภทนี้ เป็น
ส่ ว นหนี่ ง ของงานตรวจสอบภายในทั้ ง การตรวจสอบทางการเงิ น หรื อ การตรวจสอบการ
ดาเนิ น งาน ผู้ตรวจสอบภายในจาเป็นต้องมีความรู้ ในระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้ ส ามารรถ
ดาเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บางองค์กรอาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มี
ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงมาดาเนินการตรวจสอบ เนื่องจากว่าเป็นงาน
เทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในที่ไม่มีความรู้ และความชานาญต้องใช้เ วลานานพอสมควรที่จะ
เรียนรู้ซึ่งอาจไม่ทันกาล หรืออาจสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับงานขององค์กรโดยไม่ได้ตั้งใจ
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 การบริการให้ความเห็นทางวิชาชีพในเรื่องต่าง ๆ (Attestation)
คือ การตรวจสอบในเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น การตรวจสอบกรณีที่มี
การทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุกจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะ
มีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต การตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ
ข้อ เท็ จ จริ งรวมถึ งผลเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น หรือ จะเกิ ด ขึ้ น และผู้ รับ ผิ ด ชอบพร้อ มทั้ งเสนอแนะ
มาตรการป้องกัน
2. บริการให้คาปรึกษา (Consulting Service) หมายถึง กิจกรรมให้คาแนะนา และการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร ลักษณะและขอบเขตของงานเป็นไปตามความตกลงร่วมกันกับองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่ม คุณ ค่า และปรั บ ปรุงการปฏิ บั ติ งานขององค์ก ร ซึ่งตัว อย่างกิ จกรรมงานให้ คาปรึกษามี อาทิ เช่น การให้
คาปรึกษา คาแนะนา การอานวยความสะดวก การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม

3.2 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและระบบการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าระบบต่าง ๆ ที่กล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร งานตรวจสอบภายในสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับ
ปรุงวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรทั้งในด้านประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การจะเข้าใจถึงลักษณะ
ของงานตรวจสอบภายในจึงต้องทาความเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการกากับดูแล ดังต่อไปนี้
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 การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวคิดทางการบริหารที่มีความสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจาก
องค์กรต่างเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มี การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว องค์กรจึงเผชิญกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบทางลบกับองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นองค์กรจึง
จาเป็นต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิ ดขึ้นแก่
องค์กรรวมไปถึงการสร้างโอกาส และ/หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคต
มาตรฐานสากลการปฏิบั ติงานวิช าชีพ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional of Internal Auditing) กาหนดให้การประเมิน และการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ ยงเป็น
ลักษณะงานของกิจกรรมการตรวจสอบภายในประเภทหนึ่ง ซึ่งควรช่วยให้ องค์กรบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
สาคัญที่เผชิญอยู่ และช่วยให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ
อนึ่ง การตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานจะกาหนดให้มีการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง
หมายถึง การจัดลาดับของการจัดสรรทรัพยากรของการตรวจสอบไปในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเป็นลาดับต้น ๆ โดย
พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจกรรม วัตถุประสงค์ ทรัพยากร
และการดาเนินงาน รวมถึงวิธีการที่สามารถทาให้รักษาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
 การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน คือ การกระทาใด ๆ ที่ฝ่ายบริหารกาหนดให้มีขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งการควบคุมภายในแบ่งได้เป็น 5 ประเภทได้แก่
1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls) เป็นการป้องกันจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้
เกิดขึ้นในองค์กร
2) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls) เป็นการค้นหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในองค์กร
3) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ
4) การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร
5) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็นการควบคุมที่ช่วยทดแทนหรือชดเชย
การควบคุมที่ขาดไป
มาตรฐานของการตรวจสอบภายในกาหนดให้กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมีส่วนช่วยให้
องค์กรสามารถดารงประสิทธิภาพในการควบคุมต่าง ๆ เอาไว้ได้ด้วยการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมนั้น ๆ และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมถึงการกากับดูแล
การดาเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะรวมถึง
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการดาเนินงาน
- ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
- การดูแลรักษาทรัพย์สิน
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสัญญาต่าง ๆ
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 การกากับดูแลกิจการที่ดี
กระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การกากับดูแลกิจการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม
(ยุ ติธรรม) ต่อกลุ่ มกิจการงานต่าง ๆ ผู้มีส่ว นได้เสียหรือมีผ ลประโยชน์กับองค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดีจะ
เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เป็นไปด้วยความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ ปัจจุบันเป็นที่เข้าใจว่าการขาดกระบวนการกากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อาจท าให้ ก ารบริ ห ารงานล้ ม เหลว หรือ สร้างความเสี ย หายให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก ร ดั งนั้ น การ
ตรวจสอบภายในจึ งมี ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจากท าหน้ าที่ ส นั บ สนุ น ให้ ก ระบวนการก ากั บ ดู แ ลที่ ดีเกิด ขึ้ น ซึ่งตาม
มาตรฐานของการตรวจสอบภายในกาหนดให้ลักษณะงานตรวจสอบภายในควรมีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการกากับ
ดูแล โดยการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการกากับดูแลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
- เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่า ที่เหมาะสมภายในองค์กร
- เพื่อให้หลักประกันว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิผล และผู้ปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่
- เพื่อสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปยังส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิผล
- เพื่อประสานงาน และสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้บริหารขององค์กร อย่างมีประสิทธิผล

3.3 กระบวนการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit Process) แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

1. การวางแผนงานตรวจสอบ (Internal Audit Planning)
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Executing an Internal Audit)
3. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ (Reporting & Following up)
อธิบายในแต่ละส่วนได้ดังนี้
1) การวางแผนงานตรวจสอบ (Internal Audit Planning)
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานงานทุกด้านขององค์กร แต่ด้ว ยข้อจากัดของ ทรัพยากรของกลุ่ม
กิจการตรวจสอบภายใน ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานสอบทานงานทุกกิจกรรมขององค์ กรได้
ทั้งหมด ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของงานที่ตรวจสอบ งานใดมีความเสี่ยงสูง
และมีผ ลกระทบต่อความสาเร็จขององค์การอย่างมาก ควรตรวจสอบก่อนและเป็นประจาทุกปีอย่างไรก็ตาม
โดยทั่วไปภายในทุกรอบ 3 ปี ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบงานทุกด้านในองค์กรได้ครบถ้วนอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้ง
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ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ กาหนดให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อทราบ
เรื่องที่จะตรวจ หน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ ตลอดจนทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบ
การวางแผนงานตรวจสอบประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
1) การสารวจขั้นต้น ภายหลังจากผู้ตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายงานตรวจสอบ
2) การประเมินความเสี่ยงและการสอบทานการควบคุมภายในขั้นต้นโดยการ สัมภาษณ์
สังเกตการณ์ สอบทานรายงานของผู้บริหาร อ่านระเบียบปฏิบัติ จัดทาแผนผังทางเดินของงาน ทดสอบระบบงาน
ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของการควบคุมภายใน
3) การจัดทาแผนงานตรวจสอบหรือแนวการตรวจสอบภายใน ภายหลังได้หลักฐานการตรวจสอบ
บัญชีในขั้นต้นแล้ว จัดทาแผนงานตรวจสอบ (Audit Program) โดยมีขั้นตอนการจัดทา ดังนี้
3.1) การกาหนดชื่อเรื่อง
3.2) การกาหนดวัตถุประสงค์
3.3) การกาหนดประเด็นการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแต่ละประเด็น
3.4) การกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
3.5) การกาหนดวิธีการตรวจสอบ
3.6) กาหนดแหล่งข้อมูล
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Executing and Internal Audit)
การตรวจสอบภายในเริ่มต้นจากบันทึกแจ้งการเข้าตรวจสอบไปยังผู้อานวยการหน่วยรับตรวจ เพื่อ
แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมที่จะตรวจสอบและที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการตรวจสอบ การติดตามความก้าวหน้า
ของการตรวจสอบ รวมทั้งกระบวนการออกรายงานการตรวจสอบ เรื่องเหล่านี้จะนามาหารือกันก่อนที่เริ่มลงมือ
ตรวจสอบในการประชุมกับผู้อานวยการหน่วยรับตรวจ เรียกว่า “การประชุมเปิดการตรวจสอบ” (Open Meeting)
ความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ซึ่งกาหนดวิธีการ
ทดสอบที่จะปฏิบัติ ระยะเวลาของการตรวจสอบ ปริมาณการทดสอบ และวิธีการเลือกตัวอย่าง รวมทั้งกาหนด
ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะเก็บรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบพร้อมทั้งจด
บัน ทึกไว้ในกระดาษทาการของผู้ ตรวจสอบภายใน และสอบทานกระดาษทาการของผู้ตรวจสอบภายใน โดย
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ข้อตรวจพบ หรือข้อสรุปผลการตรวจสอบที่จะนาไปจัด ทา
รายงานการตรวจสอบภายในต่อไป
การปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ
(2.1) การวางแผนก่อนเริ่มงานตรวจสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงตรวจสอบภาคสนาม
(2.2) การตรวจสอบและการจัดทากระดาษทาการตรวจสอบ เป็นการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ
ตามแผนงานตรวจสอบ และจดบันทึกหลักฐานการตรวจสอบไว้ในกระดาษทาการตรวจสอบ
(2.3) เทคนิคและหลักฐานการตรวจสอบ เป็นวิธีการตรวจสอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการรวบรวมหลักฐานการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินหลักฐานการตรวจสอบ

10

(2.4) การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ จัดทาสรุปข้อตรวจพบ (Audit Finding) เพื่อนาไปจัดทา
ร่างรายงานการตรวจสอบต่อไป
3) การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ (Reporting & Following up)
เมื่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดการประชุมปิดการตรวจสอบ (Exit Meeting)
กับผู้อานวยการหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมนี้จะเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายในและ
แนวทางแก้ไขที่ตกลงร่วมกัน เรื่องเหล่านี้จะรวมอยู่ในรายงานการตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งคา
ชี้แจงของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ (Manager’s Response) และวันที่เป้าหมายในการดาเนินแก้ไข ทั้งนี้ในการสรุป
ประเด็น ข้อตรวจพบ จะต้องนาข้อมูลที่วิเคราะห์และประมวลผลแล้วสรุปตามองค์ประกอบ
1) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น
2) ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่
3) ผลกระทบ
4) สาเหตุ
5) ข้อเสนอแนะ
บทบาทหนึ่ งที่ สาคัญ ที่สุ ดของผู้ ตรวจสอบภายใน คือ การให้ คามั่นใจว่า แนวทางแก้ไขที่ตกลงกันได้
นาไปสู่ การปฏิบั ติจริง โดยอาจต้องเปลี่ย นแปลงขั้นตอน วิธีปฏิ บัติงานที่เพิ่มจุดควบคุมภายในเข้าไปหรือเพิ่ ม
จานวนผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขดังกล่าว
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
(3.1) การร่างรายงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจ คัดเลือ กข้อตรวจพบที่จะบรรจุ
ลงในรายงานการตรวจสอบ ประชุมหารือกับผู้บริหาร
(3.2) การจัดทารายงานและการเผยแพร่รายงาน เมื่อจัดทารายงานการตรวจสอบชุดสุดท้ายเสร็จแล้ว จะ
นาเข้าคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
(3.3) การติดตามผลการตรวจสอบ ภายหลังออกรายงานระยะหนึ่งจะมีการติดตามผลว่าหน่วยรับตรวจ
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ อย่างไร
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ส่วนที่ 4
แนวทางปฏิบัติด้านการปฏิบัติงาน, ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
แนวปฏิบัติด้านการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 1
การวางแผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์

ขัน้ ตอนที่ 2
การวางแผนในรายละเอียด
และปฏิบตั ิงานตรวจสอบ

ขัน้ ตอนที่ 3
การรายงานและการปิด
การตรวจสอบรายไตรมาส

ขัน้ ตอนที่ 4
จัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบประจาปี

ขั้นตอนการดาเนินงาน
สิ่งที่ผู้บริหารคาดหวัง/สิ่งที่ส่ง
มอบให้ผู้บริหาร

การวางแผนในรายละเอียด

ร่างรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในรายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับสานักงาน

ประชุมเปิดการตรวจสอบ

ประชุมปิดการตรวจสอบ

การประเมินความเสีย่ ง

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานฉบับสมบูรณ์

แผนการตรวจสอบประจาปี

การบันทึกและการสอบทาน
ผลการตรวจสอบ

รายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

การอนุมัติแผนการตรวจสอบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขั้นการวางแผนการตรวจสอบ
1. หารือถึงสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวัง : การหารือกับผู้บริหารจะช่วยในการวางแผนได้ครอบคลุมและเกิด
ประโยชน์แก่ผ่ายบริหารอย่างเต็มที่ โดยนาไปกาหนดลักษณะงานที่จะดาเนินการและส่งมอบให้แก่ผู้บริหาร
สาหรับประเด็นในการหารือที่สาคัญประกอบด้วย
o การเปลี่ยนแปลงการกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
o ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
o ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
o ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
o อื่น ๆ เช่น ประเด็นที่หน่วยรับตรวจต้องการให้เน้นการตรวจสอบ
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร: เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กร สิ่งที่ต้องคานึง ประกอบด้วย
o โครงสร้าง/กิจกรรม/กระบวนการหลักและสนับสนุน
o แผนปฏิบัติการ/เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
o แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรใช้
3. การประเมินความเสี่ยง: ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องทาการค้นหาความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น และทาให้ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ก่อนเริ่มทาการประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
o กาหนด Audit Universe: คือการกาหนดขอบเขตงานตรวจสอบทั้งหมดโดยระบุฝ่ายงาน/กลุ่ม
กิจการ/กิจกรรม/กระบวนงานให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
o ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/กระบวนงาน
o ค้นหาความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยแหล่งข้อมูลของ
ความเสี่ยงมาจากผลการหารือกับผู้บริหาร
o แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
o ปัจจัยเสี่ยงงานของงาน
o ข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
o รายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมา
o อื่น ๆ เช่น ความถี่ในการเข้าตรวจสอบ
4. ประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสแลผลกระทบสาหรับความเสี่ยง
5. ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหาร
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6. จัดทาแผนตรวจสอบ
- แผนตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี ตามลาดับความเสี่ยง มีองค์ประกอบของแผนตรวจสอบระยะยาว
 กระบวนงานหลัก และกระบวนงานย่อย
 ความเสี่ยงที่สาคัญ/ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 ลาดับความสาคัญในการตรวจสอบ/ระดับความเสี่ยง
 งานที่เกี่ยวข้อง
 จานวน Mandays รวมตลอดระยะเวลาของแผน
 จานวน Mandays สาหรับแต่ละปีที่ใช้สาหรับการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบประจาปี จากแผนระยะยาว โดยพิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่ มีองค์ประกอบของ
แผนตรวจสอบประจาปี
 กระบวนงานหลัก และกระบวนงานย่อย
 ความเสี่ยงที่สาคัญ/ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 ลาดับความสาคัญในการตรวจสอบ/ระดับความเสี่ยง
 งานที่เกี่ยวข้อง
 จานวน Mandays รวมตลอดระยะเวลาของแผน
 จานวน Mandays สาหรับแต่ละปีที่ใช้สาหรับการตรวจสอบ
7. การอนุมัติแผนตรวจสอบ
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ - อนุมัติ ภายในเดือนสิงหาคม
 คณะกรรมการบริหาร - ให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน
 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน – รับทราบ ภายใน 30 วันหลังจากแผนได้รับอนุมัติ

ขั้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบสาระสาคัญ 3 ขั้นตอน

1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากการทาแผนปฏิบัติงาน จัดทาตารางการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
รายละเอียดของงานแต่ละงาน กาหนดวัน และระยะเวลาใช้ในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน
1.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ ผู้อานวยการตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงาน
ให้ทราบวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ
1.2 มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ตาม
งานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ
1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างย่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน รายละเอียด กระดาษทาการ
1.4 สอบทานรายงานตรวจสอบจากการตรวจสอบครั้งก่อ น ศึกษาแผนการดาเนินงานของกิจกรรม
โครงการ ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลที่จาเป็นใช้ในการตรวจสอบ
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2. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เริ่มปฏิบัติงานด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ กาหนดมอบหมายงาน
ตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตามความถนัดความรู้ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมมีขั้นตอน
2.1 รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
2.2 เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
2.3 ทาการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน
2.4 ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้
2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์
หัวหนาทีมตรวจสอบควรกากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบและเวลาให
เปนไปตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแกไขใหเปนไปตาม
สถานการณไดโดยสมเหตุสมผล และถามีความจาเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ตองไดรับการ
อนุมัติจากผู้อานวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน ประชุมปดการตรวจสอบ เปนขั้นตอนสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ
ทาความเขาใจและชี้แจงประเด็นที่สงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอยุติ แจงกาหนดการออกรายงาน

3. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหนาทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานใหเสร็จ
สมบูรณ ตรวจทานกระดาษทาการ เอกสาร หลักฐานและสรุปขอที่ตรวจพบ รางรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเมินการปฏิบัติงาน
3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอมูลและขอเท็จจริง ที่รวบรวมระหวางตรวจสอบ คุณสมบัติของ
หลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได ความเกี่ยวของ และประโยชนที่จะนาไปใช้
3.2 การรวบรวมกระดาษทาการ (Working Papers) เปนเอกสารที่จัดทาขึ้นในระหวางการตรวจสอบ
เพื่อบันทึกรายละเอียดการทางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ขอมูลจากการวิเคราะหและผลสรุปของ
การตรวจสอบประเภทของกระดาษทาการ กระดาษทาการจัดทาขึ้นเอง กระดาษทาการที่จัดทาโดยหนวยรับตรวจ
เชนสาเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทาการที่ไดรับจากบุคคลภายนอก เชน หนังสือยืนยันยอดหนี้
หนังสือรองเรียน ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ จัดเก็บกระดาษทาการใน
การตรวจสอบแตละงวดจัดเก็บเขาแฟม
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานตางๆ ที่ไดจากการตรวจสอบสรุปหาขอตรวจพบในดานดี
และปญหาขอบกพรอง สิ่ งที่ ตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลั ก ษณะมี ความส าคัญ ควรคาแกการรายงาน มี
หลักฐานชัดเจนเชื่อถือได จากการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม องคประกอบขอขอตรวจพบประกอบดวย
3.3.1 สภาพที่เกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ สอบทาน สอบถาม
วิเคราะห
3.3.2 เกณฑการตรวจสอบ ใชหลักเกณฑจากขอกาหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน
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3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขั้นจากปญหานั้น
3.3.4 สาเหตุ ขอมูลสาเหตุที่เกิดขึ้น
3.3.5 ขอเสนอแนะ เปนขอมูลที่ผูตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสรางสรรคคานึงถึง
ตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับ

ขั้นการจัดทารายงานและการติดตามผล
1. การจัดทารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธี
ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอื่นที่ผูบริหารควร
ทราบ องคประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองคประกอบ ถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล จูงใจ ลักษณะ
การรายงานเปนลายลักษณอักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานดวยวาจาอยางไมเปนทางการใชในกรณีเรงดวน เพื่อ
ใหทันตอเหตุการณ หรือการรายงานดวยวาจาเปนทางการมีรายงานโดยการเขียนประกอบลักษณะของรายงานที่
เปนลายลักษณอักษร ควรมีสาระสาคัญดังนี้
1.1 บทคัดยอ จัดทาบทคิดยอเพื่อนาเสนอผูบริหารอยางสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน ไดใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด
1.2 บทนา คือสวนแรกบอกใหทราบวาตรวจสอบเรื่องอะไรของหนวยงานใด การตรวจสอบ
เปนไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ
1.3 วัตถุประสงค เปาหมายการตรวจสอบ
1.4 ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ไดทาการตรวจสอบ
1.5 สิ่งที่ตรวจพบ ขอเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข วิธีการแกไข
1.6 ขอเสนอแนะ เนนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อสั่งการ
แกไข ปรับปรุงในลักษณะสรางสรรค และสามารถนาไปปฏิบัติได
1.7 ความเห็น เปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควร
ระบุใหชัดเจน
1.8 เอกสารประกอบรายงาน
2. การติดตามผล (Follow up)
ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใดเพื่อใหทราบวาขอที่ตรวจพบ
ขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณา
กาหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางกาหนดเวลาที่ใชติดตามตามรายงานปีกอนในปปจจุบัน
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดาเนินงานของผูที่เกี่ยวของตอการ สั่งการและแกไข
ปรับปรุงขอบกพรอง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 5
เทคนิคการตรวจสอบ ลักษณะของเอกสารและแหล่งข้อมูล เครื่องหมายการตรวจสอบ
5.1 เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบควรนามาใช้ในการรวบรวมขอมูล หลักฐาน
ที่ดี และเสียคาใชจายนอย เปนทีย่ อมรับของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ โดยทั่วไปมีดังนี้
1. การสุมตัวอยาง เปนการเลือกขอมูลเพียงบางสวน เพื่อใชเปนตัวแทนของขอมูลมาตรวจสอบ ปัจจุบันมี
ด้วยกัน 4 วิธี
1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอยางจานวนหนึ่งจากขอมูลทั้งหมด
1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอยางโดยกาหนดเปนชวง ที่แบงระยะไวเทาๆ กัน มี
คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลาดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวน
1.3 วิธีแบงขอมูลออกเปนกลุม เลือกใชกลุมที่เหมือนกันไวในกลุมเดียวกัน และเลือก ตัวอยาง
ของแตละกลุมนั้นหรือเลือกตัวอยางของขอมูลที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน แบงออกเปนกลุมจานวน เทากัน การ
กาหนดจานวนกลุมรายการขึ้นอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลทั้งหมด สุมเลือกทั้งกลุมมา เปนตัวอยางในการ
สุมเลือกตัวอยาง
1.4 Selective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลจากการตัดสินใจของผูตรวจ
สอบจะพิจารณาเลือกกลุมใด
2. การตรวจนับ เปนการพิสูจนจานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับวามีอยูครบถวนตามที่บันทึกไว หรือไม
สภาพเปนอยางไร การเก็บรักษาเปนอยางไร เชน การตรวจนับพัสดุ แตการตรวจนับมิใชเครื่องพิสูจน กรรมสิทธิ์
ของสินทรัพยเสมอไป
3. การยื น ยั น ยอด เทคนิ คมี ส วนใหญใชกับ การยืน ยัน ยอดเงิน ฝากธนาคารหรือ สิ น ทรัพ ยที่อ ยู ในการ
ครอบครองของบุคคลอื่น มีขอจากัดอาจไมไดรับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก
4. การตรวจสอบใบสาคัญ เอกสารตองเปนเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถวนมี การอนุมัติรายการ
ครบถวน มีขอจากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไมสามารถแสดงถึงความมีอยูจริง
5. การคานวณ เปนเครื่องพิสูจนความถูกตองของตัวเลข ซึ่งถือเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดมากที่สุด ควรมี
การทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อใหแนใจวาถูกตอง มีขอจากัดพิสูจนไดเฉพาะผลลัพธ แตไมสามารถพิสูจนที่มาของ
ตัวเลข
6. การตรวจสอบการผานรายการ เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการผานรายการจาก
สมุดบันทึกขั้นตนไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ขอจากัดการผานรายการครบถวนไมไดพิสูจนความถูกตองของ
รายการ
7. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือในบัญชียอยสัมพันธกับ บัญชี
คุมหรือไม ขอจากัดพิสูจนไดแตเพียงความถูกตอง ควรใชรวมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น
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8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เปนการตรวจจากรายการที่ผิดปกติ อาจพบขอผิดพลาดที่สาคัญ ทั้งนี้
ตองอาศัยความรู ความชานาญ และประสบการณของผูตรวจสอบ ขอจากัดรายการผิดปกติมิใชหลักฐาน แตเปน
เครื่องชี้ใหทราบถึงความจาเปนตองใชเทคนิคอื่นมาประกอบ
9. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล เปนการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ผูตรวจสอบจึง
ควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธกันควบคูกัน
10. การวิเคราะหเปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ และความเปลี่ยนแปลง ของ
ขอมูลตางๆ วาเปนไปตามที่คาดหมาย การวิเคราะหเปรียบเทียบ ระหวางขอมูลปปจจุบันและขอมูลปีกอน หรือ
เปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับขอมูลประมาณการ
11. การสอบถาม อาจทาเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา โดยใชแบบสอบถาม โดยใหตอบวาใช หรือ
ไมใช การสอบถามดวยวาจาตองอาศัยศิลปะอยางมากในการที่จะสอบถามใหไดขอเท็จจริง ขอจากัด คาตอบเปน
เพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะตองใชเทคนิคอื่นประกอบ
12. การสังเกตการณ เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในสิ่งที่ตองการทราบอยางระมัดระวัง ใช วิจารณญาณ
พิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณตางๆ ไว ถาจะใหความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น เปนสวนรวมจะตอง
หาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อใหหนวยรับตรวจยอมรับและแกไขตามขอสังเกตของผูตรวจสอบ
13. การตรวจทาน เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยา ความสมเหตุสมผล หรือความ
เชื่อถือได โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู
14. การสืบสวน เปนเทคนิคที่ผูตรวจสอบไมสามารถคนหาขอเท็จจริง ซึ่งคาดวาจะมีอยูหรือควรจะ เปนผู
ตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือใหความเห็น เพิ่มเติมลง
ไปในสวนที่ขาดได
15. การประเมินผล เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กาหนดไวกับผลงานที่ปฏิบัติจริง วา
เกิดผลตางหรือไม หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุตองวิเคราะหวา เปนเหตุ
สุดวิสัยหรือไมเพื่อเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข
ผูตรวจสอบตองตัดสินวาขอมูลที่นามาใชเพียงพอหรือไม ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการตรวจสอบ เพียงใด
เพื่อนามาใชวิเคราะหประเมินผลได ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น จากการเพิ่มหรือลด ปริมาณการ
ทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับกับคาใชจายที่เกิดขึ้น

5.2 ลักษณะของเอกสารและแหล่งข้อมูล
หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมาก
มีความเป็นรูปธรรมหรือกายภาพ
เอกสารที่เป็นต้นฉบับ
หลักฐานที่เป็นเอกสาร หรือภายภาพ
หลักฐานการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบัน

หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือน้อย
หลักฐานที่เป็นนามธรรมหรือจับต้องยาก
เอกสารที่เป็นสาเนา
หลักฐานที่เป็นคาพูดหรือความเห็นทั่วไป
หลักฐานที่ไม่ทันกาล
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5.3 เครื่องหมายการตรวจสอบ (Tick mark)
L
^
<
Y
I
P
P
R
R
J
C
B
B
S
Ø
W

เครื่องหมายการตรวจสอบ ( Tick mark)
ตรวจยอดตรงกับ Ledger (สมุดบัญชีแยกประเภท ) แล้ว
ทดสอบการบวกเลขตามแนวตั้ง
ทดสอบการบวกเลขตามแนวนอน
ทดสอบการคานวณ
ตรวจสอบกับ Invoice, ใบกากับภาษี, ใบสั่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
ตรวจกับใบสาคัญจ่าย ( Payment voucher)
ตรวจกับใบสาคัญจ่าย ( Payment Voucher ) หลังวันสิ้นงวด
ตรวจกับใบสาคัญรับ ( Receive voucher)
ตรวจกับใบสาคัญรับ ( Receive voucher ) หลังวันสิ้นงวด
ตรวจกับใบสาคัญทั่วไป ( Journal Voucher )
ตรวจกับยอดตรงกับใบ Confirm ที่ตอบกลับมา
ตรวจกับ Bank statements, สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตรวจกับ Bank statements, สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หลังวันสิ้นงวด
ตรวจกับ Stock card ที่แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิด
ตรวจกับ Card ลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายตัว ที่แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ เจ้าหนี้แต่
ละราย
ตรวจกับ กระดาษทาการปีก่อน
ตรวจนับของจริงแล้ว
ตรวจกับต้นฉบับ เช่น โฉนดตัวจริง ทะเบียนตัวจริง สัญญาตัวจริง

หมายเหตุ : เครื่องหมายการตรวจสอบทั้งหมด ต้องใช้ในการตรวจสอบเสมอ ถ้ามีเครื่องหมายตรวจสอบอื่น
เพิ่มเติมขึ้นมา ให้อธิบายความหมายลงในกระดาษทาการด้วย
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ดัชนีการตรวจสอบ ( Index of Auditing )
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ลูกหนี้อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า, รายได้ค้างรับ,เงินทกรอง)
เงินให้ยืมระยะสั้น (เงินให้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ)
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุน-เผื่อขาย, ในบริษัทร่วม,ในบริษัทย่อม,ในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น (เงินให้กู้ยืมระยะยาว เช่น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กรรมการ)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันกางเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (เจ้าหนี้อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย,รายได้รับล่วงหน้า)
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เช่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น เช่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
กาไร (ขาดทุน)สะสม
รายได้
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย

Index
(A)
(B)
(C)
(D,E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(KA)
(L)
(M)

(AA)
(BB)
(DD)
(GG)
(JJ)
(NN)
(SE)
(RE)
Index
(10)
(11)
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ดัชนีการตรวจสอบ ( Index of Auditing )
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

(20)
(30)
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ภาคผนวก
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ตัวอย่างกระดาษทาการ
สัญญาเลขที่..................................................วันที่........................................................
บริษัทคู่สัญญา.............................................................................................................
จานวนเงิน...................................................................................................................
วิธี................................................................................................................................
กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน
กระดาษทาการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
กลุ่มแผนงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. งบประมาณประจาปี...…………………..
วงเงิน………………………………………………………...………….บาท
2. กลุ่มแผนงานผู้ใช้ส่ง Spec. ให้งานจัดซื้อจัดจ้างวันที่..............................................................................................................
3. ผอ. สพภ. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง วันที่....................................................................................ประกอบด้วย.
1…………………..…….……………………………………………………
เป็นประธานกรรมการ
2…………….………………..………………………………………………
เป็นกรรมการ
3…………….…………………………..……………………………………
เป็นกรรมการ
4…………….…………………………..……………………………………
เป็นกรรมการ
5…………….…………………………………….….………………………
เป็นกรรมการและเลขานุการ
4. งานจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่........................................................โดยวิธี.......................................
(เหตุผลจัดจ้าง........................................................................................................................................................................)
5. ผอ. สพภ. อนุมัติให้ดาเนินการวันที่............................................................. วงเงิน.........................................................บาท
6. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน......................................................................................................................................
7.
คณะกรรมการจัดหา
ประกอบด้วย
1…………………..…….……………………………………………………
เป็นประธานกรรมการ
2…………….………………..………………………………………………
เป็นกรรมการ
3…………….…………………………..……………………………………
เป็นกรรมการ
4…………….…………………………..……………………………………
เป็นกรรมการ
5…………….…………………………………….….………………………
เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง
ประกอบด้วย
1…………………..…….……………………………………………………
เป็นประธานกรรมการ
2…………….………………..………………………………………………
เป็นกรรมการ
3…………….…………………………..……………………………………
เป็นกรรมการ
4…………….…………………………..……………………………………
เป็นกรรมการ
5…………….…………………………………….….………………………
เป็นกรรมการและเลขานุการ
8. ประกาศสอบราคาเลขที่....................ลงวันที่............................... รวม.............วัน(ก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 30 วัน)
9. กาหนดวันซื้อเอกสาร/ยื่นซองข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่.............................. เวลา ........................... น.
10. เจ้าหน้าที่ปดิ ประกาศเผยแพร่ วันที่....................................................... ณ สถานที่.............................................................
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11. เจ้าหน้าที่ส่งประกาศเผยแพร่ วันที่.................................................. จานวน............................ ราย รวม .......................วัน
12. กาหนดวันเปิดซองข้อเสนอ วันที่........................................ เวลา ........................ น. ณ สถานที่..........................................
12. มีผมู้ าขอรับแบบ จานวน....................................ราย
มีผู้มาเสนอราคา จานวน...............................ราย
13. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอราคา จานวน.........................ราย ลงวันที่.................................................
14. คณะกรรมการฯ รายงานผลการเปิดซองสอบราคา เสนอต่อ ผอ. สพภ. วันที่ .....................................................................
15. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันโดย................................................................................
16. ประกาศผู้ชนะการสอบราคา บริษัท.................................................................... ลงวันที่....................................................
17. กรณีมีการต่อรองราคาลดลงจานวน......................................................................................................................................
18. ผอ. สพภ. อนุมัติให้จัดซื้อ วันที่........................................................... วงเงิน ........................................................... บาท
19. หนังสือแจ้งผู้ขายมาทาสัญญา วันที่................................................ รวม ..............................วัน นับจากวันอนุมัติให้จัดซื้อ
20. หลักประกันสัญญาเป็น เช็ค / เงินสด / หนังสือค้าประกัน ธนาคาร.....................................................................................
จานวนเงิน ............................................................. บาท คิดเป็นร้อยละ.......................................ของวงเงินตามสัญญา
21. สิ้นสุดสัญญา วันที่..............................................................................................
22. ผู้ขายส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับ เบิกเงิน
งวดที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ
จานวน
บาท
ผู้ขายส่งมอบวันที่................................................มีการลงรับในระบบสารบรรณวันที่.................................................
คณะกรรมการตรวจรับวันที่..........................................รายงานผลฯ เสนอ ผอ. สพภ. วันที่.......................................
การเบิกจ่ายเงินตามใบสาคัญที่............................................จานวนเงิน.....................................................................
หักเงินประกันผลงานร้อยละ
จานวน
บาท
งวดที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ
จานวน
บาท
ผู้ขายส่งมอบวันที่................................................มีการลงรับในระบบสารบรรณวันที่.................................................
คณะกรรมการตรวจรับวันที่..........................................รายงานผลฯ เสนอ ผอ. สพภ. วันที่.......................................
การเบิกจ่ายเงินตามใบสาคัญที่............................................จานวนเงิน.....................................................................
หักเงินประกันผลงานร้อยละ
จานวน
บาท
งวดที่ 3 เบิกจ่ายร้อยละ
จานวน
บาท
ผู้ขายส่งมอบวันที่................................................มีการลงรับในระบบสารบรรณวันที่.................................................
คณะกรรมการตรวจรับวันที่..........................................รายงานผลฯ เสนอ ผอ. สพภ. วันที่.......................................
การเบิกจ่ายเงินตามใบสาคัญที่............................................จานวนเงิน.....................................................................
หักเงินประกันผลงานร้อยละ
จานวน
บาท
งวดที่ 4 เบิกจ่ายร้อยละ
จานวน
บาท
ผู้ขายส่งมอบวันที่................................................มีการลงรับในระบบสารบรรณวันที่.................................................
คณะกรรมการตรวจรับวันที่..........................................รายงานผลฯ เสนอ ผอ. สพภ. วันที่.......................................
การเบิกจ่ายเงินตามใบสาคัญที่............................................จานวนเงิน.....................................................................
หักเงินประกันผลงานร้อยละ
จานวน
บาท
งวดที่ 5 เบิกจ่ายร้อยละ
จานวน
บาท
ผู้ขายส่งมอบวันที่................................................มีการลงรับในระบบสารบรรณวันที่.................................................
คณะกรรมการตรวจรับวันที่..........................................รายงานผลฯ เสนอ ผอ. สพภ. วันที่.......................................
การเบิกจ่ายเงินตามใบสาคัญที่............................................จานวนเงิน.....................................................................

24

หักเงินประกันผลงานร้อยละ
จานวน
บาท
23. เจ้าหน้าที่ทาหนังสือขอให้รีบดาเนินการส่งมอบ และสงวนสิทธิค์ ิดค่าปรับ วันที่ ...............................................................
24. หลักประกันสัญญาคืนให้แก่คสู่ ัญญา วันที่ ................................................ การคืนหลักประกันสัญญาเป็น เช็ค / เงินสด /
หนังสือค้าประกัน ธนาคาร........................................................................ จานวนเงิน................................................ บาท
หมายเหตุ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ผู้จัดทา........................................................
ผู้สอบทาน.......................................................
วันที่...........................................................
วันที่.................................................................
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รายงานผลการตรวจสอบ................(ใส่ชื่อเรื่องที่ตรวจสอบ)..................
หน่วยรับตรวจ
.......................................................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ขอบเขตการตรวจสอบ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

วิธีการตรวจสอบ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ระยะเวลาการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่.................................ถึง....................................

ผลการตรวจสอบ
...........ข้อตรวจพบ หลักเกณฑ์ สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการตรวจสอบในครั้งก่อน (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

เอกสารประกอบหรืออ้างอิง (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
1.
2.

………………. ชื่อ-สกุล....................
………………. ชื่อ-สกุล....................

ตาแหน่ง ...................................
ตาแหน่ง ...................................

(..............................................)
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน
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ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงระบบงานเพื่อใช้ในการจัดทาแผนการตรวจสอบ
1. ความหมายของความเสี่ยง
ความเสี่ยง

หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ หรือปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภายในและภายนอก สพภ.
ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทาให้งาน ของ สพภ. ไม่ประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด

ความเสี่ยงสูง – สูงมาก

หมายถึง เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยมาก และมีผลกระทบต่อ สพภ.
อย่างรุนแรง

ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย และมีผลกระทบต่อ สพภ.
พอสมควร
ความเสี่ยงน้อย – น้อยที่สุด

หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย และมีผลกระทบต่อ สพภ.
เพียงเล็กน้อย

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงตามลักษณะกิจกรรมต่างๆ ของ สพภ. โดยนาประเภทและปัจจัย
ความเสี่ยงที่ได้มาพิจารณา 2 ปัจจัย คือ
2.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ (Likelihood) โดยพิจารณาตามความน่าจะเป็นที่จะเกิด
เหตุการณ์นั้นหรือความถี่ที่จะเกิด หรือตามระยะเวลาที่เกิด
2.2 ผลกระทบ หากเกิดความเสี่ยงนั้นๆ (Impact) โดยพิจารณาจากผลที่มีต่อ สพภ. ในภาพรวม
ความรุนแรง ภาพพจน์ ชื่อเสียง และความเสียหายที่วัดเป็นจานวนเงินได้
3. เกณฑ์จัดระดับความเสี่ยง
การประเมินแต่ละครั้ง จะจัดระดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ คือ ต่า(1) ปานกลาง(2) และสูง(3) โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงจากทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้น และความรุนแรงของผลกระทบ หรืออย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วแต่กรณีของประเภท/ปัจจัยความเสี่ยงนั้น โดยกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
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ผลกระทบ

น้อยมาก (1)

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

สูง (4)

สูงมาก (5)

1. ด้านความเสียหายวัดเป็นตัวเงินได้

ไม่เกิน 100,000
บาท

100,001 250,000 บาท

250,001 –
500,000 บาท

500,001 –
1,000,000 บาท

1,000,001 บาท
ขึ้นไป

2. ด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร
(ความน่าเชื่อถือ)
3.ด้านกฎหมายและข้อผูกพัน
(ความผิดพลาด)

มีความพึงพอใจ
>80%
มีข้อบกพร่องบ้าง
เล็กน้อย

มีความพึงพอใจ
>60-80%
มีข้อบกพร่องใน
เรื่องเดียวกันไม่
เกิน 3 ครั้ง

มีความพึงพอใจ
>40-60%
มีข้อบกพร่องใน
เรื่องเดียวกันเกิน
3 ครั้ง และได้รับ
การแนะนาแล้ว

มีความพึงพอใจ
>20-40%
ถูกลงบันทึกการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ

4. ด้านดาเนินงาน
เกิดความล่าช้า
(ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโครงการ ไม่
ด้านเวลาดาเนินโครงการ)
เกิน 1 เดือน

เกิดความล่าช้า
ของโครงการ
มากกว่า 1-3
เดือน

เกิดความล่าช้า
ของโครงการ
มากกว่า 3-5
เดือน

เกิดความล่าช้า
ของโครงการ
มากกว่า 5-6
เดือน

มีความพึงพอใจ
<80%
ถูกตรวจสอบกรณี
พิเศษ ไม่ใช่การ
ตรวจสอบงบ
การเงินกรณีปกติ
และ/หรือต้อง
ชี้แจงเรื่องสาคัญ
ถูกตัดงบประมาณ
เกิดความล่าช้า
ของโครงการ
มากกว่า 6 เดือน

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

สูง (4)

น้อยมาก (1)

โอกาสที่จะเกิด
1. พิจารณาตามจานวนครั้งที่เคย
เกิดขึ้น

น้อยมาก

บางไตรมาส 1-2 บางไตรมาส 2-4 เกิดมากกว่า 3
ครั้ง
ครั้ง
ไตรมาส

2. พิจารณาตามระยะเวลาทีเ่ กิดขึ้น
3. พิจารณาตามความน่าจะเป็นที่
เกิดขึ้น
4. พิจารณาตามวงเงินงบประมาณ

ทุกปี
3 ปี ต่อครั้ง

ทุก 9 เดือน
ทุก 6 เดือน
1 – 2 ปี ต่อครั้ง 1 ปี ต่อครั้ง

ไม่เกิน 100,000
บาท

100,001 250,000 บาท

250,001 –
500,000 บาท

สูงมาก (5)

ทุกไตรมาส
มากกว่า 2 ครั้งต่อ
ไตรมาส
ทุก 3 เดือน
ทุกเดือน
1 ปี ไม่เกิน 3
1 ครั้งต่อเดือน
ครั้ง
หรือมากกว่า
500,001 –
1,000,001 บาท
1,000,000 บาท
ขึ้นไป

หมายเหตุ
ลาดับความเสี่ยง
5 (E) (Extreme)
4 (H) (High)
3 (M) (Medium)
2 (L) (Low)
1 (L) (Least)

ระดับคะแนน
17 -25
10 – 16
7–9
4–6
1-3

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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4. การประเมินความเสี่ยงระบบงาน
การประเมินความเสี่ยง
ระบบงาน
1. งบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง

- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน
- การบันทึกการตัดงบประมาณไม่
ถูกต้อง
2. งานบัญชีและ - เอกสารการประกอบการเบิกจ่ายไม่
การเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
ข้อบังคับ ที่กาหนด
- บันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี และหลักเกณฑ์บัญชีที่
กาหนด
3. งานจัดซื้อจัด - ดาเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย
จ้าง
ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. งานโครงการ - มีโครงการที่ได้รับอนุมัติต่อเนื่องและ
เพิ่มขึ้น และบางโครงการก็
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
5. งานนิติการ - กฎ ระเบียบฯ ที่ใช้บังคับสามารถ
ตีความได้หลากหลายยากต่อการทา
ความเข้าใจ และปฏิบัติ
6. งานพัฒนา
- บุคลากรยังไม่พร้อมรับการถ่ายทอด
องค์กรและ
ความรู้จากที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรบุคคล - การปรับโครงสร้างการเพิ่มอัตรา
กาลังปฏิบัติงาน และการจ้างที่
ปรึกษา ทาให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่
ไม่ได้สร้างทักษะให้แก่ บุคลากร
ที่มา: แผนการตรวจสอบประจาปี พ.ศ. 2560

ผลกระทบ
3

โอกาสที่จะ
เกิด
4

3

ระดับความเสี่ยง
12

สูง

3

9

สูง

4

4

16

สูง

3

2

6

ปานกลาง

3

1

3

ต่า

2

3

6

ปานกลาง

29

