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คํานํา 
 
  ตามท่ีกรมบัญชีกลางไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
ของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ  โดยมีผลบังคับใชในวันที่  1  กุมภาพันธ  2545       
ซึ่งเปนการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  ฉบับท่ี  1  มาตรฐาน 
ทั่วไป  ใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีใชอางอิงกันในระดับสากล  
คือ  มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ( The  Professional  Practice  
Standards  for  Internal  Auditing )  ของสถาบันผูตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา  ( The  
Institute  of  Internal  Auditor  :  IIA )  โดยไดขยายขอบเขตงานตรวจสอบภายในใหมีความ
หลากหลายมากข้ึน  กลาวคือ  งานตรวจสอบภายในคืองานบริการท่ีจะใหหลักประกันที่   
เที่ยงธรรมและคําปรึกษาที่เปยมดวยคุณคาแกสวนราชการ  ดวยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง  การควบคุมและการกํากับดูแลภายใน       
สวนราชการอยางเปนระบบ  เพ่ือใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวัง  ทั้งน้ี  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  ไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายใน
ของ      สวนราชการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการที่ออกโดยกรมบัญชีกลางดังกลาว 
  ดังนั้น มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  ฉบับท่ี  4  มาตรฐาน
การวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ  รวมทั้งคูมือการตรวจสอบภายในสําหรับ
สวนราชการ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ ที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการถือปฏิบัติ  จึงจําเปนตองยกเลิกและกําหนด
ใหมใหสอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการท่ีปรับปรุงใหมดังกลาว  โดยไดจัดทําแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบ
และแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
  อยางไรตาม  มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  กําหนดให      
ผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบโดยใชผลการประเมินความเส่ียงเปนสําคัญ      
กรมบัญชีกลางจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ   
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ความทั่วไป 
 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของ  
สวนราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ถือเปนกรอบการปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายใน
จําเปนตองยึดถือและปฏิบัติตาม  เพ่ือใหผลงานของผูตรวจสอบภายในเปนท่ียอมรับและ
เชื่อถือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  โดยมาตรฐานฯ ไดกําหนดขอปฏิบัติหลัก ๆ ของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไวเปน  2  สวน  คือ  มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงานไดกลาวถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน  ซึ่ง
สามารถแบงไดเปน  3  กระบวนการใหญ ๆ  ดังน้ี  

1. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ  หนวยงานตรวจสอบภายในควรเริ่ม
สํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยรับตรวจอยางละเอียดและทําความเขาใจในกิจกรรมตาง ๆ 
ของหนวยรับตรวจ  พรอมท้ังประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้น ๆ วาได
กําหนดไวอยางรัดกุมและเหมาะสมหรือไม เพียงใด  และประเมินความเส่ียงของกิจกรรม 
และหรือหนวยรับตรวจ เพ่ือใหทราบวากิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจใดมีความเสี่ยงใน
เรื่องอะไรบางและความเส่ียงดังกลาวอยูในระดับความเส่ียงสูงหรือตํ่าเพียงใด   

ผลการประเมินความเส่ียงท่ีไดจะนําไปเปนขอมูลในการวางแผน         
การตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดวยแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําป  
โดยกิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจใดมีระดับความเส่ียงสูงควรไดรับการตรวจสอบกอน
และลดหลั่นลงมาตามลําดับตามระดับความเส่ียงท่ีประเมินได  และเมื่อวางแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปเสร็จแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตอง
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  และเสนอหัวหนา
สวนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เม่ือแผนการตรวจสอบประจําปไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการแลว  
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรมอบหมายงานตรวจสอบใหแกผูตรวจสอบภายใน  
ซึ่งผูตรวจสอบภายในควรนํากิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ
มาวางแผนการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาจะตรวจสอบต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดอยางไรบาง  
โดยเนนตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีประเด็นปญหาสําคัญที่อาจทําใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด  รวมท้ังควรเสนอแผนการปฏิบัติงานตอ
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หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนท่ีจะปฏิบัติงาน      
ตรวจสอบตอไป 

2. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เม่ือแผนการปฏิบัติงานไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในแลว  ผูตรวจสอบภายในจะตองตรวจสอบ
กิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการ
ปฏิบัติงาน  โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจ     
ที่จะตรวจสอบ  ลําดับตอไปนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและประเมินผล รวมทั้งสรุปผล
ขอเท็จจริงหรือขอตรวจพบตาง ๆ ที่ไดจากการตรวจสอบ  โดยใหบันทึกขอมูลที่ไดจากการ
ตรวจสอบท้ังหมดไวในกระดาษทําการที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนาแลว 

3. กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ  เมื่อผูตรวจสอบ     
ภายในไดปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว  ผูตรวจสอบภายในควรนําขอเท็จจริงหรือ
ขอตรวจพบ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจสอบ  มาจัดทํารายงาน         
ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอตอหัวหนาสวนราชการ  รวมทั้งติดตามดวยวาหัวหนาสวน
ราชการไดสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
หรือไม  และหนวยรับตรวจไดปฏิบัติตามการส่ังการของหัวหนาสวนราชการหรือไม 
อยางไร  ซึ่งการ     ติดตามผลการตรวจสอบดังกลาวใหรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
ดวย 

 

เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในมีแนวทางในการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบ
ภายในดังกลาวขางตน  กรมบัญชีกลางจึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแนวปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ 
ดังน้ี 

1) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ  จะประกอบดวย 
1.1) แนวปฏิบัติการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
1.2) แนวปฏิบัติการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
1.3) แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน 

2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  จะประกอบดวย
แนวปฏิบัติการตรวจสอบในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ  เชน  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ   
การเงิน  การบัญชี  ทรัพยสิน  บุคลากร  การดําเนินงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนตน 
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3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ       
จะประกอบดวยแนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 
 

ดังน้ัน แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานน้ี  จึงเปน
เพียงแนวปฏิบัติหนึ่งของกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ  ซึ่งผูตรวจสอบภายในควร
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและประเมินความเส่ียง ตามแนวปฏิบัติการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในและแนวปฏิบัติการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบกอน  
แลวจึงจะนําขอมูลที่ไดจากการประเมินความเส่ียงมาวางแผนการตรวจสอบและแผนการ
ปฏิบัติงานตอไป 
  แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน  แบงออกเปน  
4  สวน  โดยสวนท่ี  1  กลาวถึงแผนการตรวจสอบ   สวนท่ี  2  กลาวถึงแผนการปฏิบัติงาน   
สวนท่ี  3  กลาวถึงเทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบ  และสวนท่ี  4  สวนสุดทายเปนตัวอยาง     
แนวทางการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว  แผนการตรวจสอบประจําป  และแผนการ
ปฏิบัติงาน  ผูตรวจสอบภายในควรนําแนวปฏิบัติฯ นี้ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  อันจะนําไปสูการตรวจสอบท่ีเพ่ิมคุณคาใหแกองคกรตอไป 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  1 
 

แผนการตรวจสอบ  ( Audit  Plan ) 
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ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวางแผนการตรวจสอบเปนส่ิงจําเปนท่ีสุดในการบริหารงานของหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในท่ีตองตัดสินใจลวงหนาวาจะปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมใด1  
ณ  หนวยรับตรวจใด2  เมื่อไร  และใชระยะเวลาตรวจสอบเทาไร จึงบรรลุเปาหมายและ   
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยู  คือ  บุคลากร  เวลา  งบประมาณ  และ
วัสดุอุปกรณอยางเหมาะสมและเปนการลวงหนา  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจึงมี
หนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดใหมีซึ่งแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงท่ี
สงผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร   โดยการจัดความสําคัญ
กอนหลังของกิจกรรมที่จะตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของผูบริหารหรือ
ขององคกร  รวมทั้งปรึกษาหารือและพิจารณารวมกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ
ทิศทางและขอบเขตงานตรวจสอบภายในดวย  ทั้งนี้ เม่ือไดปฏิบัติงานตรวจสอบไปแลว
ชวงเวลาหน่ึง  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบความกาวหนาโดย

                                                        
1   กิจกรรม  หมายถึง  ภารกิจท่ีหนวยงานตองปฏิบัติหรืองานตามความรับผิดชอบภายในหนวยงานนั้น ๆ   
กิจกรรมจะประกอบดวย  ระบบงาน  ข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีมองเห็นและตรวจสอบได  รวมถึง      
แผนงาน  งาน / โครงการ   

2 หนวยรับตรวจ  หมายถึง  หนวยงานภายในของแตละสวนราชการ  หรือหนวยงานตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการระดับกรมหรือองคกรภาคราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากรม 

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  : 
 

แผนการตรวจสอบ  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
จัดทําข้ึน  โดยจัดทําไวลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ  จํานวนหนวยรับตรวจ 
ระยะเวลาในการตรวจสอบแตละเรื่อง  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  รวมทั้งงบประมาณ
ที่       ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการสอบทานความกาวหนา
ของงานตรวจสอบเปนระยะๆ  และเพ่ือใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่นทันตาม
กําหนดเวลา 
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เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนการตรวจสอบท่ีวางไววาเปนไปตามแผนหรือไม  หาก
เกิดปญหาระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถ
ปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 
 

วัตถุประสงค 
 

  การจัดทําแผนการตรวจสอบมีวัตถุประสงค  ดังน้ี 
1. เพ่ือใหมีการกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย  และขอบเขตการปฏิบัติงาน         

ตรวจสอบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ซึ่งจะทําใหทราบวาควรตรวจสอบกิจกรรมใด  ดวย
วัตถุประสงคอะไร  ที่หนวยรับตรวจใด  ณ  เวลาไหน  และงบประมาณท่ีตองใชในการ       
ตรวจสอบเทาใด  อันจะทําใหบรรลุวัตถปุระสงคของงานตรวจสอบภายใน  คือ  งานบริการท่ี
จะใหหลักประกันที่เที่ยงธรรมและคําปรึกษาที่เปยมดวยคุณคาแกสวนราชการ 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน          
ผูตรวจสอบภายในตองนําวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการ      
ตรวจสอบ  มากําหนดวิธีการ  เทคนิค  และข้ันตอนในการตรวจสอบอยางละเอียด 
 

ประโยชน 
 

  การจัดทําแผนการตรวจสอบตามวัตถุประสงคขางตน  มีประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบดังน้ี 

1. เพ่ือใหฝายบริหารใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากแผนการตรวจสอบตองผานการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ  

ดังน้ัน หัวหนาสวนราชการจึงมีสวนรวมในการพิจารณาปรับปรุงขอบเขตการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบ  รวมทั้งสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในวา
เปนไปตามแผนการตรวจสอบหรือไม  อยางไร  และมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ประการใดบาง 
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2. ใชเปนเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน  รวมท้ังติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถใชแผนการตรวจสอบในการ        

มอบหมายงานใหผูตรวจสอบภายในแตละคนรับผิดชอบตามความเหมาะสม  และควบคุมให
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  รวมท้ังเปนหลักฐาน
ในการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมาย 

3. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบชวยใหผูตรวจสอบภายในมีแนวทางในการปฏิบัติงาน  

ทําใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมตางๆ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
และบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการตรวจสอบได  

4. ใชเปนแนวทางในการทําจัดแผนการตรวจสอบครั้งตอไป 
แผนการตรวจสอบงวดท่ีผานมาจะชวยใหทราบถึงขอมูลในการ         

ตรวจสอบครั้งกอนๆ  เชน  เวลาท่ีใช  ขอบเขตการตรวจสอบ  อัตรากําลัง  และงบประมาณ  
เปนตน  ทําใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ครั้งตอไปใหเหมาะสม 

5. ชวยในการจัดทํางบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบไดกําหนดเรื่องท่ีจะทําการตรวจสอบ   ความถี่        

ตลอดจนจํานวนคนท่ีใชในการตรวจสอบ  สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะตองนํามากําหนด 
งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ  เชน  คาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง  คาท่ีพัก  คาอบรม/สัมมนา  
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  เปนตน 
 

ขอควรคํานึงในการวางแผนการตรวจสอบ 
 

  ปจจุบันการตรวจสอบภายในไดขยายขอบเขตการตรวจสอบจากการตรวจสอบ
ความถูกตองในการใชจายเงินไปสูการตรวจสอบท่ีเนนประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปนสําคัญ  นอกจากน้ี  งานตรวจสอบภายในในอนาคตจะเปนงานบริการท่ีใหหลักประกัน  
ที่เที่ยงธรรมและคําปรึกษาที่เปยมดวยคุณคาแกสวนราชการ  ดังนั้น หัวหนาหนวยงาน      
ตรวจสอบภายในควรวางแผนการตรวจสอบใหครอบคลุมการดําเนินงานตางๆ ของสวน
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ราชการ  และงานใหคําปรึกษาท่ีจะชวยสรางมูลคาเพ่ิม ลดความเส่ียง และปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการดวย  นอกจากน้ี แผนการตรวจสอบควรกําหนดใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน1  เปาหมาย
หรือนโยบายของสวนราชการ  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับทิศทาง
หรือขอบเขตของงานตรวจสอบภายในของสวนราชการและกระทรวง 
  อยางไรก็ดี  ในการวางแผนการตรวจสอบ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ควรคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

1. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
โดยทั่วไปการบริหารงานและการดําเนินงานตาง ๆ ของสวนราชการอาจ

เกิดเหตุการณหรือการกระทําใดท่ีมีผลกระทบใหการบริหารงานและการดําเนินงานของ  
สวนราชการเกิดความเสียหาย  ผิดพลาด  รั่วไหล  สูญเปลาหรือไมบรรลุวัตถุประสงคของ
สวนราชการ  ซึ่งหมายถึงอาจเกิดความเส่ียงในการบริหารงานและการดําเนินงาน  ดังน้ัน  
การวางแผนการตรวจสอบจึงควรวางแผนใหครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความเส่ียง  โดย
คํานึงถึงเรื่อง  ดังน้ี 

1.1 ความเสี่ยงที่สําคัญของกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ  ซึ่งสงผล
กระทบตอการบริหารงานและการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ  และวิธีการ
ที่จะทําใหผลกระทบของความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนอยูในระดับที่ยอมรับได 

1.2 ความเพียงพอและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงและระบบ
ควบคุม  เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบและรูปแบบการควบคุมมาตรฐาน 

1.3 โอกาสที่จะทําการปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมใหดีข้ึน 
 

                                                        
1  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  เอกสารท่ีเขียนข้ึนอยางเปนทางการ  เพื่อกําหนดวัตถุประสงค  
อํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  กฎบัตรควรประกอบดวย   

   -  กําหนดกิจกรรมงานตรวจสอบภายในไวในโครงสรางองคกร 
   -  สิทธิและอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ บุคลากร และทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับ 
       การปฏิบัติงาน 
   -  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน 
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2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 วัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบไดแก 

2.1 วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operation)  โดยมุงเนนใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายของแตละกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุมคา 

2.2 วัตถุประสงคดานการเงิน  (Finance)  โดยมุงเนนใหขอมูลที่เปน   
ตัวเงินหรือตัวเลขท้ังจากงบการเงินและจากการปฏิบัติงานในกระบวนการท่ีจะตรวจสอบน้ัน  
มีความถูกตอง  เพียงพอ  ครบถวน  เชื่อถือไดและทันเวลา  เพ่ือประกอบการตัดสินใจของ      
ผูบริหาร 

2.3 วั ตถุ ป ร ะสงค ด า นก า รปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระ เบี ย บ  
(Compliance)  โดยมุงเนนใหกระบวนการปฏิบัติงานมีความถูกตองและสอดคลองกับ
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดท้ังจากภายในสวนราชการและ
ภายนอกสวนราชการ 
  การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ  จึงควร
กําหนดโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบดังกลาวดวย  รวมทั้งควรกําหนดให
ครอบคลุมถึงความเส่ียง  การควบคุม  และธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  
และควรสะทอนใหเห็นถึงผลของการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีจะทําการ
ทบทวนหรือตรวจสอบ 

3. ขอบเขตของการตรวจสอบ 
เพ่ือใหการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ  ซึ่งไดแก  

หนวยรับตรวจ  กิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  จํานวนคนวันท่ีจะตรวจสอบ  
และผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ เปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน  จึงควรคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

3.1 ควรพิจารณาขอมูลของหนวยรับตรวจใหครอบคลุมถึงระบบงาน  
หนวยงาน  บุคลากร  และทรัพยสินตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ซึ่งควรพิจารณากอนการวางแผนการ
ตรวจสอบ 

3.2 ควรกําหนดหนวยรับตรวจและกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยง  ผลการตรวจสอบครั้งกอน  รวมทั้งนโยบาย  
การตรวจสอบของหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ   
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3.3 ควรม่ันใจวาขอบเขตของการตรวจสอบจะเพียงพอท่ีจะบรรลุ       
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

4. ทรัพยากรท่ีใชในการตรวจสอบ 
ทรัพยากรท่ีใชในการตรวจสอบ  ไดแก  บุคลากร  เวลา  และงบประมาณ  

ซึ่งมีอยูอยางจํากัด  ดังน้ัน  ควรจัดสรรทรัพยากรท่ีมีจํากัดในหนวยงานตรวจสอบภายในให
เหมาะสม  และคํานึงถึงลักษณะและความซับซอนของงานท่ีจะทําการตรวจสอบดวย    โดย
ควรพิจารณาดังน้ี 

4.1 บุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรคํานึงถึงจํานวน  
ความรู  ความสามารถ  และประสบการณของผูตรวจสอบภายใน  ซึ่งรวมถึงผูชวยผูตรวจสอบ
ภายในท่ีดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีไมใชเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในแตปฏิบัติงานในฐานะผูตรวจสอบ
ภายใน 

4.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เนื่องจากระยะเวลาที่ใชใน
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบมีจํากัด  กลาวคือ  แผนการตรวจสอบระยะยาว  มี  
ระยะเวลาการตรวจสอบประมาณ 3 – 5 ป  และแผนการตรวจสอบประจําป  มีระยะเวลา
ตรวจสอบภายใน  1  ป  ซึ่งใน  1  ปมีวันทําการประมาณ  240  วัน  ดังนั้น ควรกําหนด     
หนวยรับตรวจ  กิจกรรมท่ีจะตรวจ  จํานวนผูตรวจสอบ  และจํานวนวันที่จะตรวจสอบ       
ใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค  ขอบเขต  และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

4.3 งบประมาณ  ควรพิจารณาวาการเขาตรวจแตละครั้งตองใชเงิน        
งบประมาณหรือไม และเปนจํานวนเทาใด  และพิจารณาดวยวาควรเพ่ิมเติมองคความรูของ       
ผูตรวจสอบภายในในดานใดและตองใชงบประมาณเพ่ืออบรมเปนจํานวนเทาใด  รวมถึง      
จําเปนตองใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไมอยางไร  เพ่ือให
สามารถกําหนดวงเงินในการขออนุมัติตอหัวหนาสวนราชการไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
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แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทิศทางของการปฏิบัติงานของ       
ผูตรวจสอบภายในใหเดินไปในแนวทางท่ีไดกําหนดไว  หากระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในมีเหตุการณใดเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอแผนการตรวจสอบท่ีวางไว  หัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในควรปรับปรุงแกไขแผนการตรวจสอบใหถูกตองเหมาะสม  โดย      
แผนการตรวจสอบควรประกอบดวยวัตถุประสงคและเปาหมายการตรวจสอบ  ขอบเขตการ

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  : 
 

2010 :  การวางแผนการตรวจสอบ 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการตรวจสอบตามผล 
การประเมินความเส่ียง  จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมที่จะทําการ 
ตรวจสอบเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของสวนราชการ 
2010.A1 : การวางแผนการตรวจสอบภายในควรเริ่มจากการประเมินความเส่ียง  

และควรกระทําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ทั้งน้ี ควรนําขอมูลของฝาย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการมาพิจารณาใน           
ข้ันตอนการวางแผนดวย 

2010.C1 :  ในการบริการใหคําปรึกษา    หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
บริการใหคําปรึกษางานท่ีจะชวยสรางมูลคาเพ่ิม  ลดความเสี่ยง  และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ  และควรกําหนดงานให       
คําปรึกษาดังกลาวไวในแผนการตรวจสอบภายในดวย 

 

2020 :  การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
ในการเสนอแผนการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็น  กอนท่ีจะนําเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัตินั้น 
ควรนําเสนอเรื่องทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  และผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่ 
เกิดข้ึนในรอบปดวย 
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ปฏิบัติงาน  รวมทั้งแผนเกี่ยวกับบุคลากรและงบประมาณ  ทั้งน้ี แผนการตรวจสอบของแตละ
สวนราชการจะแตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบาย
ของสวนราชการ   และแผนการตรวจสอบตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนนําเสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติอยางเปนทางการตอไป 
  แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบ  จะกลาวรายละเอียดในเรื่องตางๆ  ดังน้ี 

1. ประเภท  และสวนประกอบของแผนการตรวจสอบ 
2. ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
3. การเสนอแผนการตรวจสอบ 
4. การทบทวนและปรับปรงุแผนการตรวจสอบ 

 

1.  ประเภทและสวนประกอบของแผนการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบแบงเปน  2  ประเภท  คือ 
1.1 แผนการตรวจสอบระยะยาว 

แผนการตรวจสอบระยะยาว  เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนาโดยมีระยะเวลา
ต้ังแต  1  ปข้ึนไป  โดยทั่วไปมีระยะเวลา  3 – 5 ป  ซึ่งหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
กําหนดกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของสวนราชการ  ทั้งนี้ 
แผนการตรวจสอบระยะยาวอาจมีการปรับปรุงแกไขตามความจําเปนและเหมาะสม   

แผนการตรวจสอบระยะยาวควรประกอบดวยสาระสําคัญ   ดังน้ี 
1) วัตถุประสงคการตรวจสอบ  หมายถึง  จุดมุงหมายท่ีแสดงใหทราบวา

จะตรวจสอบเพ่ือใหทราบหรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางภายในระยะเวลาของแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว  เพ่ือจะไดกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงค 

2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง  ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดของผูตรวจสอบภายในตามระยะเวลาของแผนการตรวจสอบระยะยาว  ซึ่งควร
ประกอบดวย 

2.1) หนวยรับตรวจ  หมายถึง  หนวยงานภายในของแตละ            
สวนราชการหรือหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการระดับกรมหรือองคกรภาค  
ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากรม  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
พิจารณาวา หนวยรับตรวจในความรับผิดชอบมีจํานวนมากนอยเพียงใด  และตองใช
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ระยะเวลาในการตรวจสอบก่ีปจึงจะตรวจสอบไดครอบคลุมทุกหนวยรับตรวจ  ซึ่งควร
กําหนดระยะเวลาใหเหมาะสม  กลาวคือในแตละปไมตรวจหนวยรับตรวจมากไปหรือนอย
ไป    อยางไรก็ตาม ภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว  หนวยรับตรวจทุกแหงควรไดรับการ  
ตรวจสอบ  เพ่ือมิใหหนวยรับตรวจใดหนวยรับตรวจหน่ึงไมไดรับการตรวจสอบ  อันอาจ
กอใหเกดิความเส่ียงในการบริหารงานและการดําเนินงาน 

2.2) กิจกรรมที่จะตรวจสอบ  หมายถึง  ภารกิจท่ีหนวยรับตรวจตอง
ปฏิบัติหรืองานตามความรับผิดชอบภายในหนวยรับตรวจนั้น ๆ ไดแก  ระบบงาน  ข้ันตอน
หรือกระบวนการปฏิบัติงาน  แผนงาน  งาน / โครงการ  ซึ่งจะตรวจสอบภายในแผนการ     
ตรวจสอบระยะยาว  โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ  
ผลการตรวจสอบครั้งกอน  และนโยบายการตรวจสอบของหัวหนาสวนราชการและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ  ทั้งน้ี ทุกกิจกรรมไมจําเปนตองวางแผนตรวจสอบ   
ทั้งหมด  ข้ึนอยูกับความสําคัญของความเสี่ยงและทรัพยากรท่ีใชในการตรวจสอบวามีมากนอย
เพียงใด  อยางไรก็ตาม กิจกรรมท่ีจะตรวจสอบควรกําหนดใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของการตรวจสอบท่ีกําหนดไวดวย   

2.3) ระดับความเสี่ยง  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการประเมินความ
เสี่ยงของกิจกรรมตาง ๆ ของแตละหนวยรับตรวจ  และนํามาแปลงคาเปนระดับความเส่ียงวา
มีความเสี่ยงสูง  ปานกลาง  หรือตํ่า  โดยแทนคาเปนตัวเลข  เชน   
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนความเส่ียง 
สูง = 3 

ปานกลาง = 2 
ตํ่า = 1 

2.51 – 3 
1.76 – 2.50 

1 – 1.75 
 
ซึ่งผูตรวจสอบภายในไดตกลงรวมกับหนวยรับตรวจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินความเส่ียง
แลว 

2.4) ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ  หมายถึง  ปที่ใชในการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจและหรือกิจกรรม โดยระบุเปนปที่จะตรวจสอบเพ่ือมิใหมีการปรับปรุงหรือ      
ทบทวนแผนการตรวจสอบระยะยาวบอยครั้งเกินไป 
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2.5) จํานวนคนวันท่ีจะทําการตรวจสอบ  หมายถึง  จํานวนผูตรวจสอบ
ภายในและจํานวนวันที่จะใชในการตรวจสอบในแตละหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรม  โดย
จะตองคํานวณเปนหนวยคนวัน  ซึ่งไดแก  จํานวนผูตรวจสอบคูณดวยจํานวนวันท่ีจะใช     
ในการตรวจสอบในแตละหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรม   

3) จํานวนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  หมายถึง  จํานวนผูตรวจสอบ
ภายในและผูชวยผูตรวจสอบภายในท้ังหมดของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

4) งบประมาณท่ีใชปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง  งบประมาณท่ีจะใช
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบท้ังหมดตามแผนการตรวจสอบระยะยาว  เชน  คาใชจายเดินทาง  
คาอบรม/สัมมนา  คาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  เปนตน 

1.2 แผนการตรวจสอบประจําป 
แผนการตรวจสอบประจําป  เปนแผนที่จัดทําไวลวงหนาโดยมีรอบ

ระยะเวลา  1  ป  ในกรณีที่มีการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว  หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในควรกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว  และ
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจําป  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในควรปรับปรุงแผนการตรวจสอบระยะยาวใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป
ที่ไดมีการแกไขปรับปรุงดวย 

แผนการตรวจสอบประจําปควรประกอบดวยสาระสําคัญ   ดังน้ี 
1)   วัตถุประสงคการตรวจสอบ  หมายถึง  จุดมุงหมายท่ีแสดงวาจะ

ตรวจสอบเพ่ือใหทราบหรือพิสูจนถึงเรื่องอะไรบางภายใน  1  ป  โดยควรกําหนดให
สอดคลองกับ   วัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบระยะยาวดวย    

2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง  ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายในในหน่ึงป  ซึ่งควรกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบ         
ระยะยาว  ขอบเขตการปฏิบัติงานควรประกอบดวย 

2.1) หนวยรับตรวจ  หมายถึง  หนวยรับตรวจท่ีจะตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจําป  ซึ่งควรกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ี
ไดกําหนดหนวยรับตรวจในแตละปไวแลว 
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2.2) กิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  หมายถึง  กิจกรรมที่จะตรวจสอบใน
แตละหนวยรับตรวจ  ซึ่งควรกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ได
กําหนดกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบในแตละปไวแลว   

2.3) ระดับความเสี่ยง  หมายถึง  ระดับความเส่ียงของแตละกิจกรรม
หรือหนวยรับตรวจท่ีจะตรวจสอบ  ซึ่งจะไดจากการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการ   
ตรวจสอบท่ีไดกําหนดไวในแผนการตรวจสอบระยะยาวแลว   

2.4) ความถ่ีในการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนครั้งที่จะเขาตรวจสอบ
ในแตละกิจกรรมหรือแตละหนวยรับตรวจ 

2.5) ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีจะ      
ตรวจสอบในแตละกิจกรรมและหรือแตละหนวยรับตรวจวา จะใชเวลากี่วัน  โดยระบุวันท่ี
เริ่มตนและสิ้นสุดการตรวจสอบไวดวย   

2.6) จํานวนคนวันท่ีจะทําการตรวจสอบ   หมายถึง  จํานวนผู
ตรวจสอบภายในและจํานวนวันท่ีจะใชในการตรวจสอบแตละกิจกรรมและหรือแตละหนวยรับ
ตรวจ  ซึ่งจะไดจากจํานวนคนวันท่ีไดกําหนดไวในแผนการตรวจสอบระยะยาวแลว 

ขอบเขตการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวดังกลาว  อาจมีการปรับเปลี่ยนไดหากสภาพแวดลอมตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3) ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  หมายถึง  รายชื่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในฐานะผูตรวจสอบภายในท้ังหมด  หากมีการแบงเปนสายตรวจ  ควรระบุรายชื่อผูตรวจสอบ
ภายในแยกตามสายตรวจดวย  

4) งบประมาณท่ีใชปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง  งบประมาณท่ีจะใช
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบท้ังป  ซึ่งจะไดจากงบประมาณท่ีไดกําหนดไวแลวในแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว  แตอาจปรับเปลี่ยนไดหากขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดลอม
ตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ทั้งน้ี แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปอาจมี     
สวนประกอบอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลวก็ได  ซึ่งหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ควรพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
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2.  ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรวางแผนการตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  และควรนําขอมูลของฝายบริหารและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งผลการตรวจสอบครั้งกอน  มาพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ
ดวย  ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบมีข้ันตอน  ดังน้ี 
 
             ขั้นตอนท่ี  2.1                                           ขั้นตอนท่ี  2.2                                           ขั้นตอนท่ี  2.3  
      การประเมินความเสี่ยง                                   การวางแผนการ                                        การวางแผนการ 
   เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ                             ตรวจสอบระยะยาว                                   ตรวจสอบประจําป 
 

1)  ศึกษาและรวบรวมขอมูล 1)  กําหนดวัตถุประสงค 1)  กําหนดวัตถุประสงค 
2)  ระบุปจจยัเส่ียง      การตรวจสอบ      ในการตรวจสอบ 
3)  วิเคราะหความเสี่ยง 2)  จัดลําดับความสําคัญของ 2)  กําหนดขอบเขตการ 
4)  จัดลําดับความเส่ียง      กิจกรรม/หนวยรับตรวจ      ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3)  กําหนดระยะเวลาตรวจสอบ 3)  กําหนดผูรับผิดชอบในการ 
 4)  คํานวณจํานวนคนวันท่ีจะใช      ตรวจสอบ 
      ในการตรวจสอบ 4)  กําหนดงบประมาณท่ีใช 
 5)  กําหนดจํานวนผูตรวจสอบ      ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      ภายในและงบประมาณท่ีจะ 
      ใชในการตรวจสอบ 
 

2.1 การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 
กอนเริ่มวางแผนการตรวจสอบ  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร

ประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ  เพ่ือประเมินระดับความมีนัยสําคัญของ
ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสวนราชการวา  ความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับ  
ที่ยอมรับไดหรือไม อยางไร  หรือมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงมากนอยเพียงใด  รวมถึงไดมี
การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของหนวยงานหรือไม อยางไร  โดยวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  ควรเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมขอมูล  ระบุปจจัยเสี่ยง  
วิเคราะหความเส่ียง  และสิ้นสุดท่ีข้ันตอนการจัดลําดับความเส่ียง  (รายละเอียดวิธีการประเมิน
ความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบปรากฏตามแนวปฏิบัติการประเมินความเส่ียงเพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบที่กรมบัญชีกลางกําหนด) 
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การประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  จะทําใหทราบวาหนวย     
รับตรวจและหรือกิจกรรมตาง ๆ ของสวนราชการมีความเส่ียงอะไรบาง  โดยอาจแยกความเสีย่ง
ตามกิจกรรมการบริหารจัดการท่ีมี  5  ดาน  คือ  ดานกลยุทธ  ดานการดําเนินงาน  ดานการ
บริหารความรู  ดานการเงิน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  หรือแยกตาม
ความสัมพันธกับวัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบท่ีมี  3  ดาน  คือ  ดานการดําเนินงาน  
ดานการเงิน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  รวมท้ังทราบวาแตละหนวย     
รับตรวจและหรือกิจกรรมมีคะแนนความเส่ียงในแตละดานและโดยรวมมากนอยเพียงใด  
โดยเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดไปยังคะแนนตํ่าสุด  ดังน้ัน การประเมินความเส่ียงเพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบจึงถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  การกําหนดเวลาตรวจสอบและการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงาน
ตรวจสอบเปนไปอยางเหมาะสมและกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกสวนราชการ   

 

2.2 การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว   
เม่ือประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบตามขอ 2.1 เสร็จแลว       

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําคะแนนความเส่ียงท่ีไดของแตละหนวยรับตรวจ
และหรือกิจกรรมมาวางแผนการตรวจสอบระยะยาว    ดังน้ี 

1) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 
การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว  

จะกําหนดกวาง ๆ ตามผลการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบวามีความเสี่ยงใน
ดานใดบาง  เพ่ือแสดงใหหัวหนาสวนราชการทราบวา  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบระยะยาว  จะทําใหทราบหรือพิสูจนเกี่ยวกับอะไรบาง  ตัวอยางเชน         
หากผลการประเมินความเส่ียงพบวา  สวนราชการอาจมีความเสี่ยงในดานการดําเนินงาน  
ดานการเงิน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  ก็อาจกําหนดวัตถุประสงคในการ
ตรวจสอบกวาง ๆ ไดดังน้ี 

- เพ่ือใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุเปาหมายของสวนราชการ   

- เ พ่ือใหทราบวาขอมูลดานการเงินและการบัญชีมีความถูกตอง  
ครบถวน  และทันกาล 
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- เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  
คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนด 

อยางไรก็ดี หากหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาคราชการไดมอบหมายนโยบายการตรวจสอบ  โดยใหเนนการตรวจสอบดานใดดานหน่ึง  
เชน  มอบหมายใหเนนการตรวจสอบการดําเนินงาน  เปนตน  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในก็ควรกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบใหเนนดานการดําเนินงานเปนหลักตาม
นโยบายท่ีไดรับมอบหมายดวย 

2) จัดลําดับความสําคัญ 
เมื่อไดกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบเสร็จแลว  ลําดับตอไป หัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในควรนําผลการประเมินความเส่ียงท่ีไดตามขอ 2.1  มาพิจารณาวา
หน วยรับตรวจและหรือกิจกรรมใดมีความสําคัญท่ีควรจะตรวจสอบในลําดับแรกหรือลําดับ
ถัดไป  ทั้งน้ี การประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  มีการประเมิน  2  รูปแบบ  
คือ ประเมินความเส่ียงระดับหนวยงาน และประเมินความเส่ียงระดับกิจกรรม  หัวหนา  
หนวยงานตรวจสอบภายในควรนําคะแนนความเส่ียงของหนวยงานและหรือกิจกรรมดังกลาว  
มาจัดลําดับความสําคัญ  ดังน้ี 

2.1) ในกรณีประเมินความเส่ียงในระดับหนวยงาน  ควรจัดลําดับ
ความสําคัญของหนวยงานท่ีมีคะแนนความเส่ียงสูงไวเปนลําดับแรก  และลดหลั่นลงมา
ตามลําดับ  (วิธีการจัดลําดับความสําคัญในกรณีนี้ไดแสดงไวตามตัวอยางในภาคผนวก  หนา 
65  ขอ 2) ) 

2.2) ในกรณีประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม  สามารถจัดลําดับ
ความสําคัญได  2  รูปแบบ  คือ 

2.2.1) จัดลําดับความสําคัญตามกิจกรรม  โดยควรจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรมที่มีคะแนนความเส่ียงสูงไวเปนลําดับแรก  และลดหลั่นลงมา
ตามลําดับ  (วิธีการจัดลําดับความสําคัญในกรณีนี้ไดแสดงไวตามตัวอยางในภาคผนวก หนา 
63 ขอ 2.2.1  1) ) 
 2.2.2) จัดลําดับความสําคัญตามหนวยงาน  โดยนําคะแนน    
ความเส่ียงของทุกกิจกรรมของแตละหนวยงานมารวมกันและหาคาเฉลี่ยก็จะไดคะแนน   
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ความเสี่ยงของแตละหนวยงาน  แลวจัดเรียงลําดับความสําคัญของหนวยงานที่มีคะแนน   
ความเสี่ยงเฉลี่ยสูงไวเปนลําดับแรก  และลดหลั่นลงมาตามลําดับ 

  ตัวอยาง 
 หนวยงานตรวจสอบภายในแหงหน่ึงประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม    
ผลการประเมินความเส่ียงเรียงลําดับจากกิจกรรมท่ีมีคะแนนสูงสุดไปคะแนนตํ่าสุดเปนดังน้ี 
 
หนวยงาน กิจกรรม คะแนนความเสี่ยง หนวยงาน กิจกรรม คะแนนความเสี่ยง

กลุมงาน  3 
กอง  3 
กลุมงาน  3 
กลุมงาน  1 
กลุมงาน  1 
กอง  4 
กลุมงาน  3 
กอง  4 
กอง  3 
กอง  1 
กอง  3 
กอง  1 
กอง  4 
กอง  1 
กลุมงาน  3 
กลุมงาน  3 
กลุมงาน  1 
กลุมงาน  1 
กอง  1 
สํานัก  4 
กอง  5 
กลุมงาน  2 
กลุมงาน  2 
กลุมงาน  2 
กอง  5 
กอง  2 

กิจกรรม  4 
กิจกรรม  2  
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  4 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  5 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  4 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  5 
กิจกรรม  4 
กิจกรรม  5 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  4 

3.00 
2.98 
2.96 
2.95 
2.92 
2.90 
2.87 
2.86 
2.86 
2.83 
2.81 
2.81 
2.79 
2.74 
2.74 
2.71 
2.67 
2.63 
2.62 
2.58 
2.57 
2.55 
2.55 
2.53 
2.49 
2.45 
2.41 

สํานัก  4 
กอง  5 
กลุมงาน  2 
สํานัก  4 
สํานัก  4 
กลุมงาน  2 
กอง  5 
กอง  2 
สํานัก  4 
กอง  2 
ศูนย  
สํานักงาน  
สํานัก  3 
สํานัก  1 
สํานักงาน 
สํานัก  1 
ศูนย 
สํานัก  2 
สํานัก  3 
สํานักงาน 
สํานัก  3 
สํานัก  2 
สํานัก  2 
สํานัก  2 
สํานักงาน 
สํานัก  1 

กิจกรรม  3 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  4 
กิจกรรม  4 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  4 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  4 
กิจกรรม 3 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  3 

2.41 
2.41 
2.39 
2.38 
2.36 
2.36 
2.35 
2.31 
2.31 
2.30 
2.29 
2.25 
2.25 
2.20 
2.12 
2.04 
2.00 
1.95 
1.91 
1.83 
1.75 
1.75 
1.70 
1.66 
1.58 
1.58 
1.54 
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กอง  2 กิจกรรม  3 ศูนย กิจกรรม  2 

 
 วิธีการจัดลําดับความสําคัญตามหนวยงานตามผลการประเมินความเส่ียงใน
ระดับกิจกรรม  แสดงไดตามตารางดังน้ี 
 
ตารางจัดลําดับความสําคัญตามหนวยงานตามผลการประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม 

 
คะแนนความเสี่ยง ระดับ      ลําดับ หนวยงาน 

กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 5 รวม เฉล่ีย ความเส่ียง ความสําคัญ 

กอง 3 2.81 2.98 2.86   8.65 2.883 3 1 

กลุมงาน 3 2.96 2.71 2.74 3.00 2.87 14.28 2.856 3 2 

กอง 4 2.86 2.79 2.90   8.55 2.850 3 3 

กลุมงาน 1 2.67 2.63 2.92 2.95  11.17 2.793 3 4 

กอง 1 2.62 2.74 2.83 2.81  11.00 2.750 3 5 

กลุมงาน 2 2.53 2.39 2.55 2.36 2.55 12.38 2.476 2 6 

กอง 5 2.49 2.41 2.35 2.57  9.82 2.455 2 7 

สํานัก 4 2.38 2.31 2.41 2.36 2.58 12.04 2.408 2 8 

กอง 2 2.30 2.31 2.41 2.45  9.47 2.368 2 9 

สํานัก 3 1.75 2.25 1.91   5.91 1.970 1 10 

สํานักงาน 1.83 2.12 1.58 2.25  7.78 1.945 1 11 

ศูนย 2.29 1.54 2.00   5.83 1.943 1 12 

สํานัก 1 2.04 2.20 1.58   5.82 1.940 1 13 

สํานัก 2 1.66 1.95 1.70 1.75  7.06 1.765 1 14 

 
ตารางแปลงคาคะแนนความเสี่ยงเปนระดับความเส่ียง 

 
คะแนนความเสี่ยง ระดับความเส่ียง 
2.51  -  3.00 
2.00  -  2.50 

สูง   =  3 
ปานกลาง  =  2 
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1.00  -  1.99 ตํ่า  =  1 
 การจัดลําดับความสําคัญตามกิจกรรมตามของ  2.2.1)  ควรทําใน
กรณีที่สวนราชการมีขนาดเล็ก มีหนวยงานและกิจกรรมไมมาก  แตถาเปนสวนราชการขนาด
ใหญและมีกิจกรรมมาก  ควรจัดลําดับความสําคัญตามหนวยงานตามขอ  2.2.2)  เน่ืองจาก
หากมีกิจกรรมมากและมีคะแนนความเส่ียงแตกตางกัน  และตองเขาตรวจหนวยงานน้ัน ๆ 
ในหลายชวงเวลาภายใน  1  ป  จะเปนการรบกวนเวลาการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เขา
ตรวจสอบ  ดังน้ัน หากจะตองเขาตรวจสอบหนวยงานใด  ควรพิจารณาวาหนวยงานนั้นมี   
กิจกรรมใดท่ีมีความเส่ียงสูงก็ควรวางแผนตรวจกิจกรรมนั้น ๆ กอน  โดยตรวจสอบใน
ชวงเวลาเดียวกันทั้งหมด  สําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตํ่า  ควรวางแผนตรวจสอบในป
ถัดไป 

2.3) ในกรณีประเมินความเส่ียงท้ังในระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม  
เชน  หนวยงานในสวนกลางประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม  หนวยงานสวนกลางที่
ต้ังอยูในสวนภูมิภาคประเมินความเส่ียงในระดับหนวยงาน   เปนตน   ควรจัดลําดับ
ความสําคัญแบบผสมตามขอ 2.1) และ 2.2)  (วิธีการจัดลําดับความสําคัญในกรณีนี้ไดแสดงไว
ตามตัวอยางในภาคผนวก  หนา 63  ขอ 2.2.1) 
 

นอกจากจะนําผลการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบมาเปน
ขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําขอมูลอ่ืน ๆ 
มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญดวย  ดังน้ี 

- วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
- ผลการประเมินความเส่ียงครั้งสุดทาย ผลกระทบของการบริหารและ

ควบคุมความเส่ียง 
- เรื่องท่ีหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ  

และหนวยรับตรวจตองการใหตรวจสอบ 
- ผลการตรวจสอบครั้งกอน 
ตัวอยางเชน หัวหนาสวนราชการมอบหมายใหตรวจสอบกิจกรรมใดกอน  

ก็ควรนํากิจกรรมนั้น  มาวางแผนตรวจสอบในลําดับแรก ๆ  แมวาการจัดลําดับความสําคัญ
ตามผลการประเมินความเส่ียงอาจอยูในลําดับกลาง ๆ  เปนตน 

3) พิจารณาระยะเวลาในการตรวจสอบ 
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เมื่อสามารถจัดลําดับความสําคัญของหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมท่ี 
จะตรวจสอบแลว  ในลําดับตอไป หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรวางแผนวาจะเขา
ตรวจหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมดังกลาวกี่ปและปใดควรจะตรวจสอบหนวยรับตรวจ
และหรือกิจกรรมใดบาง  ทั้งนี้ หนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมท่ีมีความสําคัญในลําดับ     
แรก ๆ   ควรกําหนดใหมีการตรวจสอบในปแรก  และอาจกําหนดความถ่ีในการตรวจสอบ
มากกวาหนึ่งครั้งก็ได   

  4)  คํานวณจํานวนคนวันท่ีจะทําการตรวจสอบ 
   หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนํารายชื่อหนวยรับตรวจและหรือ

กิจกรรม  ระยะเวลา  และความถี่ในการตรวจสอบตามท่ีกําหนดไวแลว  มาเปนขอมูลในการ
วางแผนจัดสรรอัตรากําลังของผูตรวจสอบภายในที่มีอยูใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะ    
ตรวจสอบหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวท่ีกําหนดไวภายใตแผนการ    
ตรวจสอบระยะยาว  โดยพิจารณาวา ในแตละหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ
จะตองใชจํานวนคนวันเทาใด  ซึ่งเม่ือรวมจํานวนคนวันของทุกหนวยรับตรวจและหรือ      
กิจกรรมที่จะตรวจสอบแลว จะตองไมเกินจํานวนคนวันที่มีอยูทั้งส้ินตามระยะเวลาของ   
แผนการตรวจสอบระยะยาว 

   ตัวอยาง 
   สวนราชการ ก.  มีผูตรวจสอบภายในท้ังหมด  3  คน  และใน  1  ป          

มีวันทําการท้ังสิ้น  240  วัน ( 1  เดือนมีประมาณ  20  วันทําการ )  โดยแผนการตรวจสอบ      
ระยะยาวกําหนดระยะเวลาไว  3  ป  ดังนั้น หนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ ก. 
จะมีจํานวนคนวันท่ีจะทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบระยะยาวท้ังส้ินเทากับ 2,160 
คนวัน  ( 3 คน X 240 วัน X 3 ป )  โดยในแตละปจะมี  720  คนวัน ( 3 คน X 240 วัน )        
ซึ่งการคํานวณจํานวนคนวันดังกลาว  ควรคํานึงถึงวันตาง ๆ ที่ผูตรวจสอบภายในจะตอง       
ใชไปนอกเหนือจากงานตรวจสอบดวย  เชน  จํานวนวันท่ีไปอบรม / สัมมนา  วันลาปวย       
วันลาพักผอน  เปนตน   

   ตอจากน้ัน พิจารณาวาแตละหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบจะตองใชจํานวนคนวันเทาใด  ซึ่งเม่ือรวมจํานวนคนวันของทุกหนวยรับตรวจและ
หรือ      กิจกรรมท่ีจะตรวจสอบในแตละปแลว จะตองมีจํานวนคนวันไมเกิน  720  คนวัน  
และเม่ือรวมทั้ง  3  ป  จะตองมีจํานวนคนวันไมเกิน  2,160  คนวัน   
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  5) กําหนดจํานวนผูตรวจสอบภายในและงบประมาณที่จะใชในการตรวจสอบ 
   ใหระบุวามีผูตรวจสอบภายในท้ังหมดกี่คนท่ีจะทําการตรวจสอบ  และมี
ระดับตําแหนงใดบางกี่คน  รวมท้ังจะใชงบประมาณเทาใดบาง  โดยแยกเปนงบคาใชจาย  
เชน งบดําเนินการ  งบลงทุน  เปนตน  และแยกรายการโดยไมตองแสดงวิธีการคํานวณ
ประกอบ  ใหแสดงเปนยอดรวมของแตละรายการและยอดรวมท้ังส้ินในแตละป 
 

  การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร  
วางแผนเกี่ยวกับหนวยรับตรวจ  กิจกรรม  ระยะเวลา  และจํานวนคนวัน  ที่จะทําการตรวจสอบ
ใหมีความสัมพันธกัน และควรกําหนดใหมีความยืดหยุนได  เพ่ือใหสามารถปรับเขากับ
สถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตได  อยางไรก็ดี หากสวนราชการใดมีหนวยรับตรวจ
จํานวนนอย  และมีกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบไมมาก  ซึ่งสามารถตรวจสอบท้ังหมดไดภายใน    
1  ป  ก็ไมจําเปนตองวางแผนการตรวจสอบระยะยาว  แตตองวางแผนการตรวจสอบประจําป 
 

2.3 การวางแผนการตรวจสอบประจําป 
เมื่อไดกําหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายในตองกําหนดแผนการตรวจสอบประจําป  ดังน้ี 
1)  กําหนดวัตถุประสงคในการตรวจสอบ 

การกําหนดวัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบประจําป  หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในควรช้ีใหหัวหนาสวนราชการเห็นวาการตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ตาม
แผนการตรวจสอบประจําป ทําข้ึนเพ่ือใหทราบหรือพิสูจนเกี่ยวกับอะไร  โดยวัตถุประสงค
ของ         การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจําป  จะมีรายละเอียดของเปาหมายท่ีจะ
ดําเนินการท่ีชัดเจนกวาวัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีกําหนดใหแผนการตรวจสอบระยะยาว  
ตัวอยางเชน 

- เพ่ือใหแนใจวาการบริหารงานและการดําเนินงานตาง ๆ ไดมีระบบการ
ควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ 

- เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินงานของงาน / โครงการตาง ๆ มีประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพและประหยัด  ตลอดจนมีการบริหารจัดการท่ีดี 
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- เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินงานในแตละกิจกรรมเปนไปตามระเบียบ  
ขอบังคับ  และนโยบายของสวนราชการหรือไม 

- เพ่ือใหแนใจวาไดมีการจัดการปองกันและดูแลทรัพยสินของทางราชการ
อยางรัดกุมและเหมาะสม 

- เพ่ือใหแนใจวาเอกสาร หลักฐานและการบันทึกบัญชีไดจัดทําข้ึนอยาง
ถูกตอง  เปนปจจุบัน  ตลอดจนมีการเก็บรกัษาที่เหมาะสม 

ทั้งน้ี ควรกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบใหชัดเจน  เพ่ือจะไดวาง
แผนการตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได  และควรใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาวดวย 

2)  กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเก่ียวกับหนวยรับตรวจ  กิจกรรมท่ีตรวจ  ความถี่ในการตรวจ  และจํานวนคนวันท่ี
จะใชในการตรวจสอบใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาว  และกําหนดระยะเวลา
การตรวจสอบโดยระบุวันเริ่มตนและสิ้นสุดการตรวจสอบไวดวย  ในกรณีที่มีสถานการณ  
ใด ๆ ซึ่งอาจกระทบตอเรื่องดังกลาวท่ีกําหนดไว  เชน  สภาวะเศรษฐกิจ  งบประมาณ  
นโยบายของรัฐบาลและสวนราชการ เปนตน  ผูตรวจสอบภายในสามารถปรับเปลี่ยน
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ ได 
 3)  กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

ใหระบุชื่อผูรับผิดชอบในการตรวจสอบท้ังหมด ในกรณีที่แบงเปนสายตรวจ
ใหระบุชื่อโดยแยกเปนสายตรวจดวย  แตถามีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบมาก  อาจระบุชื่อ
เพียงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  หัวหนาสายตรวจ  พรอมจํานวนและระดับ
ตําแหนงของผูรับผิดชอบในแตละสายตรวจ 

4)  กําหนดงบประมาณท่ีใชปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ใหระบุงบประมาณท่ีจะใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบท้ังป  โดยแยกเปน    

งบคาใชจายและแยกรายการในแตละงบใหชัดเจน  พรอมท้ังแสดงวิธีการคํานวณไวดวย  เชน         
งบดําเนินการประกอบดวย  รายการคาใชจายเดินทาง  ซึ่งแยกเปน  คาเบ้ียเลี้ยง  คาท่ีพักและ         
คาพาหนะ  และรายการคาอบรม/สัมมนา  งบลงทุนประกอบดวยรายการคาอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช เปนตน   
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3.  การเสนอแผนการตรวจสอบ 
  เม่ือไดวางแผนการตรวจสอบเรียบรอยแลว หัวหนาผูตรวจสอบภายในตอง
เสนอแผนการตรวจสอบใหกับบุคคลตางๆ ดังน้ี 

1) คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวง   
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว 

(ถามี)  และแผนการตรวจสอบประจําปตอคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํา
กระทรวง  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบวาครอบคลุมในเรื่องที่สําคัญ ๆ 
ซึ่งไดประเมินแลววามีความเสี่ยงสูง  หรือที่มีวงเงินงบประมาณสูงมาก  หรือที่มีสัญญาณ
บอกเหตุวาอาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึน   รวมทั้งพิจารณาใหขอสังเกตหรือคําแนะนํา  เพ่ือจะ
ไดทบทวนปรับปรุงแกไขแผนการตรวจสอบใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ของสวนราชการ 

2) หัวหนาสวนราชการ  
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวงพิจารณาให

ความเห็นตอแผนการตรวจสอบแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรปรับปรุง
แผนการตรวจสอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวง  
และ    นําเสนอแผนการตรวจสอบท่ีไดปรับปรุงแลวตอหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ   

 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองเสนอแผนการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ    พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

การจัดทําแผนการตรวจสอบ  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร         
นําเสนอเรื่องทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  ไดแก  บุคลากรและงบประมาณ  
รวมทั้ง  ขอจํากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  กิจกรรมท่ีตรวจสอบ  และระยะเวลาที่มีอยู  พรอมท้ังการฝกอบรมที่สําคัญและ     
การพัฒนางานตรวจสอบ  ทั้งน้ี การเสนอเรื่องทรัพยากรท่ีใชในการตรวจสอบ  ควรมีขอมูล



 

กรมบัญชีกลาง 28

อยางเพียงพอท่ีจะทําใหหัวหนาสวนราชการสามารถแนใจวาจะบรรลุวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ 

 
4.  การทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ 
  เมื่อแผนการตรวจสอบระยะยาวและ (ถามี) และแผนการตรวจสอบประจําป
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัดแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในตองปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติ  ซึ่งในระหวาง       
การปฏิบัติงาน  ถาหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในพบวามีสิ่งหน่ึงส่ิงใดท่ีทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบได  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม  และเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาคราชการเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งดวย 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  2 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ( Engagement  Plan ) 
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ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนการปฏิบัติงาน  เปนรายละเอียดของงานท้ังหมดท่ีผูตรวจสอบภายในได
จัดทําข้ึนไวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรตามท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบจากหัวหนา    
หนวยงานตรวจสอบภายใน  โดยผูตรวจสอบภายในจะกําหนดวากิจกรรมใด ๆ ที่ไดรับ   
มอบหมายควรจะมีประเด็นการตรวจสอบใดดวยวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายอะไรบาง  
ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะมีปริมาณมากนอยเพียงใด  รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
วาจะดําเนินการต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดอยางไร  เพ่ือใหไดหลักฐานครบถวน  เพียงพอ  และ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  การวางแผนการปฏิบัติงาน  ตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลข้ันตน    
รวมท้ังผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงเปนสําคัญ  
เพ่ือใหสามารถวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละกิจกรรมไดครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบที่สําคัญ  อันจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดทรัพยากรดานการตรวจสอบภายในท่ีมีอยูอยางจํากัด 
 
 

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ : 
 

แผนการปฏิบัติงาน  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานสําหรับงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี 
ผูตรวจสอบภายในจัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หนวยรับตรวจใด  ดวย 
วัตถุประสงค  ขอบเขตการตรวจสอบ  และวิธีการตรวจสอบใด  จึงจะทําใหการปฏิบัติงาน
ในครั้งน้ันบรรลุผลสําเร็จ  ซึ่งจะมีข้ันตอนยอย  ดังน้ี 

- กําหนดวัตถุประสงค 
- กําหนดขอบเขต 
- กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค 
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค  ดังน้ี 
1. เ พ่ือใหมีการกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม   มี        

ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการตรวจสอบ  รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. เพ่ือใชควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหรือ     
ผูชวยผูตรวจสอบ (ถามี) ใหเปนไปตามข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบท่ีกําหนดในแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 

ประโยชน 
จากวัตถุประสงคดังกลาวเห็นไดวาแผนการปฏิบัติงานมีประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบดังน้ี 
1. ชวยในการมอบหมายงานตรวจสอบ 

ในแผนการปฏิบัติงานจะกําหนดวิธีการตรวจสอบไวอยางละเอียดใน    
แตละกิจกรรม  ซึ่งอาจมีวิธีการตรวจสอบท่ีมีความยากงายตางกัน  และมีปริมาณงาน       
ตรวจสอบไมเทากัน  ดังนั้น จึงอาจใชแผนการปฏิบัติงานชวยในการกําหนดวาผูตรวจสอบ
ภายในคนใดจะเปนผูรับผิดชอบเรื่องอะไร  ทั้งน้ี เพ่ือใหเหมาะสมกับปริมาณงานตรวจสอบ
และความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน 

2. ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนและประหยัดเวลา 
ในแผนการปฏิบัติงานจะกําหนดข้ันตอนการตรวจสอบของกิจกรรมที่

จะตองตรวจสอบเอาไวลวงหนา  ทําใหผูตรวจสอบภายในทราบข้ันตอนการตรวจสอบ  ซึ่งทํา
ใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็ว 

3. ชวยในการควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงาน 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถใชแผนการปฏิบัติงานชวยใน

การควบคุมใหผูตรวจสอบภายในและหรือผูชวยผูตรวจสอบภายในปฏิบัติใหเปนไปตาม 
แผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  พรอมท้ังสอบทานดวยวาการปฏิบัติงานดังกลาว  มีผลการ
ตรวจสอบโดยสรุปเปนอยางไร    มีจุดใดท่ีควรใหความสนใจเปนพิเศษหรือไม  หรือควรมีการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมในประเด็นใดบาง 
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4. เปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน 
แผนการปฏิบัติงานถือเปนกระดาษทําการอยางหน่ึงของผูตรวจสอบ    

ภายใน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานโดยระมัดระวังรอบคอบ  และ
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหรือไม 

5. เปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานครั้งตอไป 
การตรวจสอบแตละกิจกรรม  ผูตรวจสอบสามารถนําแผนการปฏิบัติงาน       

ครั้งกอนมาปรับปรุงเพ่ือใหเหมาะสมกับงานตรวจสอบปปจจุบัน  และเมื่อดําเนินการ      
ตรวจสอบไปแลว  อาจพบวายังมีปญหาหรือรายละเอียดบางอยางไมถูกตอง  ก็สามารถนํา
แผนการปฏิบัติงานเดิมมาปรับปรุงแกไข  เพ่ือใหแผนการปฏิบัติงานสมบูรณและเหมาะสม
กับงานตรวจสอบครั้งตอไป 
 

ขอควรคํานึงถึงในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในครอบคลุม

ประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญ ๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน    
ตรวจสอบภายในท้ังในดานหลักประกันและการใหคําปรึกษา  ผูตรวจสอบภายในควร      
คํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

1. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
ควรคํานึงถึงความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยงเชนเดียวกับการวาง

แผนการตรวจสอบ  แตจะเนนความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
จะตรวจสอบ 

2. วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  แผนการปฏิบัติงานจะกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  ดังน้ัน  เพ่ือใหการ
กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางเหมาะสมและ     
สอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบท่ีกาํหนด  จึงควรพิจารณาดังน้ี 

2.1 ควรระบุวัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละ
กิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  วาจะตรวจสอบเพื่อใหทราบในเรื่องใด รวมถึงมีประเด็นที่จะ    
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ตรวจสอบและปริมาณงานท่ีจะทดสอบมากนอยเพียงใด  เพ่ือจะไดกําหนดวิธีการตรวจสอบ
ใหเหมาะสมตอไป   

2.2 ควรกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบ 

3. วิธีการตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ  หมายถึง  ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละ    

กิจกรรม โดยมุงเนนตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด  การกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสม  จึงควรคํานึงถึงเรื่องดังน้ี 

3.1 ควรกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
การปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดไว 

3.2 ควรกําหนดเทคนิคการตรวจสอบใหสอดคลองและสัมพันธกัน  และ
ไดมาซ่ึงหลักฐานท่ีตองการและเพียงพอตอการแสดงความเห็นไวในรายงานผลการปฏิบัติงาน 

3.3 ควรกําหนดโดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะใชในการตรวจสอบท่ีมีอยู
อยางจํากัด  ไดแก  อัตรากําลัง  ระยะเวลา  และงบประมาณ  ซึ่งจะตองกําหนดใหสอดคลอง
กับแผนการตรวจสอบที่ไดกําหนดเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีใชในการตรวจสอบ   
 

แนวปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ : 
 

2200 :  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

ทั้งในดานการใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา  โดยควรคํานึงถึง 

• วัตถุประสงคของงานและวิธีการดํ า เ นินงานในอันท่ีจะทําใหบรรลุ 
วัตถุประสงค 

• ความเส่ียงท่ีสําคัญๆท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จวาอยูในระดับที่ยอมรับได
หรือไม  เชน  ความเสี่ยงทางดานทรัพยากร  การปฏิบัติงาน  เปนตน 
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• ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ระบบการควบคุม  เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงานหรือกฎ  ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

• โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุม
ใหดีข้ึน 

2210 :  การกําหนดวัตถุประสงค 
ในการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน   ควรเนนเรื่องความเสี่ยง 

การควบคุม  และกระบวนการกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีจะทํา 
2210.A1 :  ผูตรวจสอบภายในควรระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับ         

กิจกรรมท่ีจะสอบทาน  เพ่ือใหการกําหนดวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงานสะทอนใหเห็นถึงผลของการประเมินความเส่ียง 

2210.A2 :  ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงขอผิดพลาด  ขอบกพรอง  และการ 
ไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับและอ่ืน ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน  เพ่ือให
การกําหนดวัตถุประสงคครอบคลุมในประเด็นที่สําคัญๆ 

2210.C1 :  ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงความเส่ียง  การควบคุมและ
กระบวนการกํากับดูแลตามขอบเขตท่ีไดมีการตกลงรวมกันกับ
ผูรบับริการงานใหคําปรึกษา 

2220 :  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานใหเพียงพอในอันที่จะ

ชวยใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค 
2220.A1 :  ขอบเขตของการปฏิบัติงานควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบการ

ทํางานตาง ๆ  เอกสารหลักฐาน  รายงาน  บุคลากร  และทรัพยสินที่
เกี่ยวของ 

2220.C1 : ขอบเขตการใหคําปรึกษา  ควรกําหนดใหเพียงพอท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีไดเห็นชอบรวมกนักับผูรับบรกิาร  ในกรณีที่         
ผูตรวจสอบภายในถูกจํากัดขอบเขตการใหคําปรึกษา  ควรไดมีการ
พิจารณาวาสมควรจะปฏิบัติงานตอหรือไม  หากตองปฏิบัติ  ควร   
เปดเผยขอจํากัดดังกลาวใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบ 
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2230 :  การจัดสรรทรัพยากร 
  ผูตรวจสอบภายในควรจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  จํานวนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานควรจัดให
เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะและความซับซอนของงาน  ตลอดจนขอจํากัด
ของเวลาและงบประมาณท่ีมีอยู 

2240 :  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่

กําหนด  ผูตรวจสอบภายในควรจัดทํารายละเอียดของการปฏิบัติงานในข้ันตอนตาง ๆ เปน
ลายลักษณอักษร  เพ่ือใหทีมงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2240.A1 :  ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานควรระบุวิธีการในการคัดเลือก  
ขอมูล  วิเคราะห  ประเมินผล  และบันทึกขอมูลที่ไดรับในระหวาง     
การปฏิบัติงาน    ทั้งน้ี แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาวควรไดรับ   
ความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับ       
มอบหมายกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

2240.C1 :  แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับงานใหคําปรึกษาจะมีรูปแบบและเนื้อหา
ที่แตกตางไปตามแตละลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมาย 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดสําหรับงานท่ี
ไดรับมอบหมายที่ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร  ซึ่งจะเปนสวนหนึ่ง
ของแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหทีมงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียด 
วาในการตรวจสอบแตละเรื่องจะตองตรวจสอบอะไรบาง  ดวยวัตถุประสงคอะไร  ที่
หนวยรับตรวจใด ณ เวลาใด  และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด  จึงจะชวยใหการ
รวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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เม่ือแผนการตรวจสอบไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ภาคราชการประจํากระทรวงและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการแลว  หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในควรมอบหมายงานตรวจสอบวา  หนวยรับตรวจใดและกิจกรรมใดควรให  
ผูตรวจสอบคนใดรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงงานใหคําปรึกษา  โดยควรทําเปนหลักฐานการ    
มอบหมายงานและแจงใหผูตรวจสอบภายในทราบพรอมขอบเขตท่ีควรดําเนินการ  และ       
ผูตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบในแตละกิจกรรมและ
งานใหคําปรึกษาที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งควรจัดทําเปน
ลายลักษณอักษรไวลวงหนาและควรไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ    
ภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 แนวปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติงาน จะกลาวรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

1. สวนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. การเสนอแผนการปฏิบัติงาน 
4. การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

 

1. สวนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
แผนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบในแตละกิจกรรม  ควรประกอบดวย

สาระสําคัญดังน้ี 

1) หนวยรับตรวจ  กิจกรรมและประเด็นการตรวจสอบ  ควรกําหนดวาเปน
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมใด  ณ หนวยรับตรวจใด  และมีประเด็นการ     
ตรวจสอบท่ีสําคัญอะไรบาง 

2) วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน  ควรกําหนดวาประเด็นการตรวจสอบ         
ที่กําหนดน้ัน จะตรวจสอบโดยมีจุดมุงหมายท่ีแสดงใหทราบหรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง  
ซึ่งควรกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจําป
ดวย 

3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน  ควรกําหนดปริมาณงานท่ีจะทําการทดสอบหรือ
ตรวจสอบ  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว    
ซึ่งควรกําหนดใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดดวย 
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4) แนวทางการปฏิบัติงาน 1  ควรกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบใน    
แตละกิจกรรมใหชัดเจนและเพียงพอ  โดยควรระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล  การวิเคราะห 
การประเมินผล และการบันทึกขอมูลที่ไดรับระหวางการบริหารงานตรวจสอบ  พรอมท้ัง
กําหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม  อันจะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน
และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว   ทั้งน้ี  ประเด็นที่ควรตรวจสอบใน           
รายละเอียดควรเปนประเด็นที่เปนปญหาสําคัญที่ไดจากการสํารวจขอมูล  การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียง 

5) ชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาท่ีตรวจสอบ  ควรกําหนดชื่อ             
ผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาตรวจสอบไว  เพ่ือใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบ       
ตรวจสอบกิจกรรมใดและประเด็นใดบาง  รวมทั้งจะใชเวลาตรวจสอบกี่วัน  ซึ่งควรกําหนด
โดยหัวหนาสายตรวจ (ถามี) 

6) สรุปผลการตรวจสอบ  ควรบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะ
ประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญๆ  พรอมระบุรหัสกระดาษทําการท่ีใชบันทึกผลการตรวจสอบ  
เพ่ือสะดวกในการอางอิงและคนหากระดาษทําการเมื่อตองการหาขอมูลการตรวจสอบ     
เพ่ิมเติม  นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผูตรวจสอบภายในและผูสอบทานพรอมท้ังวันที่ที่   
ตรวจสอบหรือสอบทานไวดวย  เพ่ือแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน  ซึ่ง
หากตองการขอมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติมจะไดสอบถามกับผูตรวจสอบและผูสอบทานตอไป    
ทั้งน้ี สรุปผลการตรวจสอบ  ลายมือชื่อผูตรวจสอบและวันที่ที่ตรวจสอบ  รวมท้ังลายมือชื่อ  
ผูสอบทานและวันที่ที่สอบทาน  จะบันทึกภายหลังจากท่ีไดตรวจสอบเสร็จส้ินแลว 
 

2. ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน 
การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรและควรมีลักษณะ

ยืดหยุน  โดยสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมไดตลอดเวลาตามสภาวะการณ  ทั้งน้ี     
แผนการปฏิบัติงานควรผานการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ซึ่งวิธีการวางแผนการปฏิบัติงานสามารถกลาวโดยละเอียดในข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 
 

                                                        
1  แนวทางการปฏิบัติงาน  หมายถึง  แผนงานตรวจสอบในรายละเอียดหรือเรียกวาการกําหนดแนวการตรวจสอบ     

(Audit  Program) 
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        ขั้นตอนท่ี  2.1                           ขั้นตอนท่ี  2.2                           ขั้นตอนท่ี  2.3                           ขั้นตอนท่ี  2.4   
    การกําหนดประเด็น                 การกําหนดวัตถุประสงค            การกําหนดขอบเขต                   การกําหนดแนวทาง 
        การตรวจสอบ                           การตรวจสอบ                          การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงาน 

           
1)  สํารวจและรวบรวม กําหนดวัตถุประสงค กําหนดปริมาณรายการ กําหนดรายละเอียด 
     ขอมูล ในการปฏิบัติงาน หรืองานท่ีจะตรวจสอบ ข้ันตอนหรือวธีิการ 
2)  บันทึกขอมูล ตรวจสอบใหครอบคลุม ใหบรรลุวัตถุประสงค ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3)  สรุปผลการสํารวจ ประเด็นการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังระบุเทคนิค 
     เพื่อกําหนดประเดน็  โดยคํานึงถึงทรัพยากร การตรวจสอบ  
     การตรวจสอบ ท่ีใชในการตรวจสอบ 

 
2.1 การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

เมื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมอบหมายงานตรวจสอบใหผูตรวจสอบ
ภายในแลว  ผูตรวจสอบภายในควรนํากิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายมาวางแผนการปฏิบัติงาน  
โดยในเบ้ืองตนควรกําหนดประเด็นการตรวจสอบวากิจกรรมท่ีจะตรวจสอบมีประเด็นใดบาง
ที่เปนปญหาอุปสรรคสําคัญที่อาจทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ
ไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด  ซึ่งการกําหนดประเด็นการตรวจสอบมี
วัตถุประสงคเพ่ือตัดสินใจวาประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียดตอไป  และประเด็นใด
ควรยุติหรือไมตองตรวจสอบในรายละเอียด 

ผูตรวจสอบภายในควรทําการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือกําหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ  โดยมีวิธีดําเนินการดังน้ี 

1)  สํารวจและรวบรวมขอมูล 
1.1) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ เชน 

- วัตถุประสงค  เปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรมหรือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต  ผลลัพธ  เกณฑการวัดผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดผล
การดําเนินงาน 

- กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
- คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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- ความเสี่ยง การประเมินและการบริหารความเส่ียง  รวมทั้งระบบ
การควบคุมภายใน 

- รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีสวนราชการ
จัดทําข้ึนเองและหรือท่ีผูตรวจสอบภายในประเมินเอง 

- ผลการดําเนินงาน 
- ผลการตรวจสอบท่ีผานมา  (ถามี) 

1.2) ประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจที่จะเขาไปตรวจสอบ   
หัวขอที่ควรหารือ  เชน 

- วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- คณะผูตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบ 
- การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 
- ขอมูล เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชในการตรวจสอบ รวมทั้ง                   

ผูประสานงานท่ีเกี่ยวของ 
- สภาพการปฏิบัติงานจริงของหนวยรับตรวจที่ไดสํารวจหรือ

สอบทานเบ้ืองตน  ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนตอระบบงานและการบริหารงาน 

- เรื่องที่ผูบริหารของหนวยรับตรวจอยากจะใหตรวจสอบเพ่ิมเติม 
1.3) สัมภาษณบุคคลท้ังภายในและภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรม

ที่จะตรวจสอบ  สังเกตการณการปฏิบัติงานและหรือสอบทานรายงานของฝายบริหาร 
1.4) วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สํารวจได 

2)  บันทึกขอมูล 
2.1) จัดทําแผนภาพ (flowchart) การปฏิบัติงาน  พรอมท้ังสอบทานการ

ปฏิบัติงานตามแผนภาพท่ีจัดทําไวต้ังแตเริ่มตนจนจบกระบวนการปฏิบัติงาน 
2.2) บันทึกขอมูลตางๆ ที่สํารวจได  ซึ่งรวมถึงปจจัยเส่ียงและกิจกรรม 

การควบคุมความเส่ียงที่สําคัญ 
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3)  สรุปผลการสํารวจ 
3.1) ประเด็นสําคัญที่ควรตรวจสอบในรายละเอียดลึกลงไป รวมทั้ง

ประเด็นท่ีไมควรตรวจสอบตอหรือควรยุติ พรอมเหตุผลประกอบ เชน เรื่องท่ีลดความสําคัญ  
เรื่องท่ีไดรับการแกไขแลว  เรื่องท่ีไมคุมคาตอการตรวจสอบตอ  หรือเรื่องท่ีไมอยูในวิสัย       
ที่จะตรวจสอบได  เปนตน 

3.2) จุดควบคุมท่ีสําคัญ  รวมทั้งจุดออนและจุดแข็งของการควบคุม 
 

2.2 การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 
เมื่อไดประเด็นการตรวจสอบแลว  ลําดับตอไปผูตรวจสอบภายในควร

กําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด         
โดยควรเนนเรื่องการระบุและประเมินความเส่ียง การควบคุม และกระบวนการกํากับดูแล    
ที่ เกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีจะสอบทาน  รวมท้ังคํานึงถึงขอผิดพลาด ขอบกพรอง และ             
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี วัตถุประสงค           
การปฏิบัติงานในแผนการปฏิบัติงาน  ควรกําหนดใหสอดคลองและสัมพันธกับวัตถุประสงค
การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ 

การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน  ควรกําหนดใหชัดเจนตาม
ประเด็นการตรวจสอบ  เชน   

- ประเด็นการตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน  ควรกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัดของการดําเนินงาน  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปนสําคัญ 

- ประเด็นการตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือ             
ขอกําหนด  ควรกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความถูกตองของการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอกําหนดตางๆ ที่หนวยงานถือปฏิบัติ 

- ประเด็นการตรวจสอบดานการเงินการบัญชี  ควรกําหนดวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินความครบถวน  ความถูกตอง  และเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ 
 

2.3 การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
เมื่อกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานแลว  ผูตรวจสอบภายในควร

กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  การกําหนด
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ขอบเขตการปฏิบัติงาน  เปนการกําหนดเพ่ือใหทราบวาจะตรวจสอบอะไรเปนจํานวนเทาใด  
โดยควรกําหนดปริมาณรายการหรืองานท่ีจะตรวจสอบใหครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสาร  
หลักฐาน  รายงาน  บุคลากร  และทรัพยสินท่ีเกี่ยวของและท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จของ
งานอยางมาก  หรือที่ใชเงินงบประมาณสูง หรือมีปญหาหรือความเส่ียงในการดําเนินงาน   
ซึ่งควรใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด  

การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  ควรคํานึงถึงทรัพยากรดานการตรวจสอบ
ภายในท่ีจะใชในการตรวจสอบดวย  เชน 

- จํานวนและความรูความสามารถและประสบการณของผูตรวจสอบภายใน 
ควรกําหนดใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะและความซับซอนของงานท่ีจะตรวจสอบ  
หรือหากผูตรวจสอบภายในยังไมมีความรูในการตรวจสอบกิจกรรมน้ันๆ ก็ควรตองสงไป     
ฝกอบรม หรืออาจพิจารณาใชผูตรวจสอบภายในจากแหลงภายนอกแทนในกรณีที่จําเปน   
ตองใชทักษะหรือความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ 

- ระยะเวลาท่ีจะตรวจสอบ  ควรกําหนดใหสอดคลองกับระยะเวลาการ
ตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติ 

- งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ  ควรใหสอดคลองกับงบประมาณการ
ตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติ 
 

 2.4 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการปฏิบัติงานควรกําหนดใหสอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน
และสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามได  รวมท้ังใหครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด  โดยจัดทํารายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน     
ตรวจสอบต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุด  และควรกําหนดใหไดขอตรวจพบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐาน
และขอเท็จจริงใน  5  เรื่อง   ดังน้ี 

1) หลักเกณฑหรือสิ่งที่ควรจะเปน  (Criteria)   กฎหมาย  ระเบียบ  มาตรฐาน  
คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไวมีอะไรบาง 

2) สิ่งท่ีเปนอยู  (Condition)  สภาพการดําเนินงานในปจจุบันเปนอยางไร 
3) ผลกระทบ (Effects) ผลกระทบหรือผลเสียหายที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน

จากการดําเนินงานมีอยางไรบาง 
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4) สาเหตุ (Cause) สาเหตุสําคัญท่ีทําใหสภาพการดําเนินงานจริงแตกตาง 
จากกฎหมาย  ระเบียบ  มาตรฐาน  คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 

5) ขอเสนอแนะ (Recommendation)  แนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  มาตรฐาน  คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว  หรือ
ใหมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี เพ่ือใหทราบสาระสําคัญและรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะ      
ตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรระบุเทคนิคการตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกขอมูล               
การวิเคราะห  การประเมินผล  และการบันทึกขอมูลที่ไดรับในระหวางการปฏิบัติงาน  
เทคนิคการตรวจสอบดังกลาว ผูตรวจสอบภายในควรเลือกใชใหเหมาะสม เพ่ือจะไดรวบรวม        
ขอมูล หลักฐานตางๆ ที่ดีและเพียงพอท่ีจะนําไปสนับสนุนขอสรุปหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับ     
ขอตรวจพบท่ีไดจากการตรวจสอบ  ซึ่งจะทําใหการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ  ทั้งน้ี ความหมายและวิธีการของแตละเทคนิค  
การตรวจสอบ  จะกลาวโดยละเอียดในสวนที่  3  เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ 
 

3.   การเสนอแผนการปฏิบัติงาน 
เมื่อผูตรวจสอบภายในไดวางแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย

จากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเรียบรอยแลว  ควรเสนอใหหัวหนาหนวยงาน    
ตรวจสอบภายในพิจารณาเห็นชอบกอนการปฏิบัติงานตามแผน  เพ่ือใหหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในพิจารณาวาแผนการปฏิบัติงานดังกลาวมีความครอบคลุมและเหมาะสม  
รวมท้ังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติหรือไม เพียงใด  
และหากมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ก็ควรขอความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน     
ตรวจสอบภายในอีกครั้งหนึ่ง 

การเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเห็นชอบ
นั้น  ผูตรวจสอบภายในควรเสนอกอนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนซ่ึงควรเสนอโดยเร็ว    
เนื่องจากหากตองปรับปรุงแกไขก็จะสามารถดําเนินการไดทันกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
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4.   การทบทวนและปรับปรงุแผนการปฏิบัติงาน 
ผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทําและทบทวนหรือปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน

สําหรับหนวยรับตรวจกอนที่จะเขาตรวจสอบในกรณีดังน้ี 
1. กรณีที่เปนการตรวจสอบครั้งแรก  ผูตรวจสอบภายในอาจจัดทําแผนการ     

ปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานโดยท่ัวไป  เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ  เมื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไประยะหนึ่งแลว  ผูตรวจสอบภายในเห็นวาแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวยังไม
เหมาะสม  ผูตรวจสอบภายในควรนําแผนการปฏิบัติงานดังกลาวมาปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม  เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

2. กรณีที่ไมใชเปนการตรวจสอบครั้งแรก  เมื่อผูตรวจสอบภายในจะ     
ตรวจสอบหนวยรับตรวจหรือกิจกรรมซ่ึงไดตรวจสอบมาแลว  ผูตรวจสอบภายในควรนํา
แผนการปฏิบัติงานคร้ังกอนของหนวยรับตรวจหรือกิจกรรมดังกลาวมาพิจารณาทบทวน   
อีกครั้งหน่ึงวาควรมีการปรับปรุงแกไขหรือไม  โดยพิจารณาวาปจจัยตางๆ ที่เปนขอมูล        
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานไดเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งกอนหรือไม  เพ่ือใหแผนการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณหรือสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ    
ที่จะตรวจสอบมากท่ีสุด 

ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในสามารถทบทวนและปรับปรุงแกไขแผนการ     
ปฏิบัติงานไดตลอดเวลา  ไมวาจะเปนการเริ่มตนจัดทําแผน  ระหวางปฏิบัติงานตามแผน  
หรือเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติตามแผนก็ตาม  ทั้งน้ี เพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันคือเพ่ือใหได       
แผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมท่ีสุดน่ันเอง 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  3 
 

เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ 
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เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ 
 
เทคนิคการตรวจสอบ  เปนวิธีการรวบรวมหลักฐานและขอเท็จจริงตางๆ ใน

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ  โดยผูตรวจสอบจะตองเขาใจและเลือกใชเทคนิคการ       
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบในแตละกรณี  เน่ืองจากเทคนิคการตรวจสอบ
แตละเทคนิคมีความยากงายตางกันและใหไดมาซ่ึงหลักฐานความเชื่อถือไมเทากันเม่ือใชกับ
บุคคลหรือสถานการณตางกัน  นอกจากน้ี แตละเทคนิคการตรวจสอบก็มีขอจํากัดในการ   
นําไปใช  ทําใหในบางครั้งผูตรวจสอบอาจใชเทคนิคการตรวจสอบหลายอยางมาประกอบกัน  
เพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานท่ีเพียงพอที่ผูตรวจสอบจะเสนอความเห็นและขอเสนอแนะไวใน
รายงานผลการตรวจสอบ  ดังน้ัน ในสวนท่ี 3 นี้  จะไดกลาวถึงความหมายและวิธีการของ  
แตละเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบโดยท่ัวไป  ดังน้ี 
 

1. การสุมตัวอยาง 
เปนการเลือกขอมูลแตเพียงบางสวน  ซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนของขอมูล 

ทั้งหมดเพื่อนํามาตรวจสอบ  การสุมตัวอยางตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ    
ตรวจสอบ  โดยคํานึงถึงวาขอมูลทั้งหมดมีโอกาสไดรับการเลือกเทา ๆ  กัน  ผลที่ไดรับจึงจะ
แสดงสภาพท่ีเปนจริงหรือใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด  ซึ่งในปจจุบันนิยมใชกันอยู 4 วิธี  คือ 

1.1 วิธี  Random Sampling  เปนการเลือกตัวอยางจํานวนหน่ึงจาก
ขอมูล ทั้งหมด  โดยใหแตละหนวยของขอมูลมีโอกาสท่ีจะไดรับเลือกเทาเทียมกันและ
เปนไปอยาง     ยุติธรรม  เชน  การจับสลาก  เปนตน 

1.2 วิธี  Systematic Sampling  เปนการเลือกตัวอยางโดยการกําหนด
ระยะหรือชวงตอนของตัวอยางท่ีจะเลือกไวดวยวิธีแบงไวเทา ๆ  กัน  เชน  เลือกตัวอยาง
ใบสําคัญ  1  ฉบับ  จากใบสําคัญทุก ๆ  15  ฉบับ  เปนตน  ความหางของระยะหรือชวงตอน   
ข้ึนอยูกับจํานวนขอมูลและจํานวนตัวอยางท่ีตองการ 
   ขอมูลที่นํามาเลือกตัวอยางดวยวิธีนี้ตองมีคุณสมบัติเหมือนกัน  และ   
มีการจัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและครบถวน  ผูตรวจสอบตองระวังในการกําหนด
ระยะของตัวอยางวาตองไมเปนผลใหขอมูลทั้หมดถูกเลือกหรือมิไดรับการเลือกเลยดวย 
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1.3 วิธีการแบงขอมูลออกเปนกลุม 
1.3.1 Stratified Sampling  เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลที่มี

ลักษณะแตกตางกัน  โดยมีวิธีดําเนินการเปน  2  ข้ันตอน  คือ 
1) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยการรวมขอมูลที่มีลักษณะ

เหมือนกันไวในกลุมเดียวกัน 
2) สุมเลือกตัวอยางจากแตละกลุมเหลาน้ันอีกครั้งหนึ่ง  

โดยวิธีการสุมตัวอยางอาจแตกตางกันไปในแตละกลุม  เพ่ือใหไดตัวอยางท่ีดี  มีความถูกตอง
และ  เชื่อถือได 

วิธีนี้เหมาะสําหรับการตรวจสอบพัสดุ  ครุภัณฑ  ที่มีปริมาณ
มาก  และสถานท่ีเก็บมีหลายแหง  ซึ่งทําใหขอมูลมีโอกาสไดรับการสุมตรวจสอบเทาเทียม
กัน 
   1.3.2 Cluster Sampling  เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลที่มี         
คุณลักษณะคลายคลึงกัน  โดยมีวิธีดําเนินการเปน  2  ข้ันตอน   คือ 

1) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยกําหนดจํานวนเทากัน       
ซึ่งถือตําแหนงท่ีต้ังหรือการเก็บรวบรวมรายการเปนเกณฑ  สําหรับการกําหนดจํานวนกลุม
และจํานวนรายการในแตละกลุมข้ึนอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลที่มีอยูทั้งหมด 

2) สุมเลือกกลุมตาง ๆ  ที่แบงไวมาเปนตัวอยางกลาวคือ  
เลือกทั้งกลุมมาเปนตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยางน้ี  ซึ่งจะเปนจํานวนมากนอยเพียงใด     
ข้ึนอยูกับลกัษณะและขนาดของขอมูล 

  1.4 วิธี  Selective  หรือ  Judgement Sampling   เปนการเลือกขอมูลที่
ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูตรวจสอบวาจะพิจารณาเลือกสุมตัวอยางใดบาง  โดยตัวอยางท่ี
สุมเลือกน้ันควรเปนสิ่งของท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ  ซึ่งเคลื่อนยายหรือหยิบฉวยได  และอาจ
กอใหเกิดการทุจริตไดดวย  เชน  ผูตรวจสอบควรสุมตรวจสอบเครื่องโทรสารมากกวาเครื่อง
ถายเอกสาร  เพราะวาเครื่องโทรสารสามารถยกเคลื่อนท่ีไดงายกวาเครื่องถายเอกสาร   เปน
ตน 
 

2. การตรวจนับ 
  เปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของส่ิงท่ีตรวจนับวามีอยูครบถวนตามท่ี
บันทึกไวหรือไม  สภาพของสิ่งของน้ันเปนอยางไร  อยูในสภาพชํารุดเสียหายหรือไม  มีการ
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เก็บรักษาไวอยางไร  โดยปกติการตรวจนับนี้จะใชการตรวจสอบเงินสด  วัสดุ  ครุภัณฑ  และ       
ยานพาหนะ   เปนตน 

  ขอจํากัด 
  1. สินทรัพยที่ตรวจนับจะตองมีรูปราง  หรือมีหลักฐานท่ีสามารถแสดง
สภาพของสินทรัพยนั้น  เชน  เช็ค  พันธบัตรรัฐบาล  ต๋ัวสัญญาใชเงิน   เปนตน 
  2. การตรวจนับมิใชเปนเครื่องพิสูจนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยเสมอไป 
 

3. การยืนยันยอด 
เปนการขอใหบุคคลท่ีไมใชผูรับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐาน

ตางๆ ใหการยืนยันเปนลายลักษณอักษรมายังผูตรวจสอบโดยตรง  การยืนยันนี้เม่ือปฏิบัติ
อยางถูกตองจะถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดมากท่ีสุด  เนื่องจากบุคคลดังกลาวไมจําเปนตอง
ปดบังขอเท็จจริง  เทคนิคน้ีสวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร  หรือสินทรัพยซึ่ง
อยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน  เชน ลูกหนี้เงินยืม  เงินฝากคลัง เปนตน   การใชวิธีการ
ตรวจสอบน้ี  ผูตรวจสอบตองควบคุมและตรวจทานการยืนยันยอด  รวมทั้งการจัดสงใหผูรับ
นั้น  จะตองทําดวยตนเองและตองเปนผูไดรับคําตอบโดยตรง 

ขอจํากัด   อาจไมไดรับความรวมมือตอบยืนยันมาใหผูตรวจสอบทราบ  
หรือมีขอขัดของอ่ืน ๆ  ที่ทําใหคําตอบท่ีไดรับมีจํานวนนอยเกินสมควร  เชน  หนังสือ          
ยืนยันยอดไมถึงมือผูรับ เปนตน ซึ่งทําใหการตรวจสอบเร่ืองน้ันไมไดรับหลักฐานอยาง   
เพียงพอ 
 

4. การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ 
เปนการตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานประกอบการลงบัญชี  เชน  ใบแจง

การเครดิตบัญชี  และคูมือฉบับฎีกา  สําเนาหรือตนข้ัวใบเสร็จรับเงิน  ใบนําฝากของ       
หนวยงานยอย  ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก  ใบสําคัญรับเงิน  สัญญาการยืมเงิน  และ
ใบโอน  เปนตน  ซึ่งเอกสารเหลาน้ีพิสูจนความถูกตองของรายการท่ีลงไวในสมุดบัญชีได  
วิธีการตรวจนี้เรียกวา “Vouching”  ทั้งน้ี ผูตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวังวา 

- เปนเอกสารจริง  ไมใชเอกสารปลอดหรือผานการแกไข 
- มีการบันทึกรายการโดยถูกตอง  ครบถวน 
- มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
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  ขอจํากัด 
1. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแกไขหรือจัดทําใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในกรณีที่ระบบการควบคุมภายในไมรัดกุมหรือขาดการแบงแยกหนาท่ีอยางเหมาะสม 
2. การตรวจเอกสารบางครั้ง  อาจไมแสดงถึงสภาพที่มีอยูจริง  เชน         

การตรวจสอบทะเบียนรถยนตที่ไมสามารถพิสูจนวามีตัวรถยนตอยูจริง  เปนตน 
 

5. การคํานวณ 
เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลข  ซึ่งถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือ          

ไดมาก   ผูตรวจสอบควรทําการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง  เพ่ือใหแนใจวายอดท่ีแสดงเปนยอดท่ี
ถูกตอง  กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลขดวยเครื่องคิดไว  ผูตรวจสอบควร
ทดสอบตัวเลขอีกครั้ง  เนื่องจากผูรูจักใชเครื่องบวกเลขอาจใชเทคนิคพลิกแพลง  ทําให      
ยอดรวมท่ีแสดงไวในกระดาษบวกเลขแสดงยอดท่ีผิดไปจากความเปนจริง 

ขอจํากัด   พิสูจนไดเพียงความถูกตองของผลลัพธ  แตไมไดพิสูจน     
แหลงท่ีมาของตัวเลขท่ีนํามาคํานวณ 
 

6. การตรวจสอบการผานรายการ 
 เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการผานรายการจากสมุด

บันทึกรายการข้ันตนไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย  วิธีการตรวจนี้เรียกวา  “Posting”  ซึ่ง
เปนวิธีการตรวจที่สําคัญมากอีกวิธีหนึ่ง 

 ขอจํากัด   เชนเดียวกับการคํานวณ  คือ  เปนการพิสูจนความถูกตองของ
การคัดลอกขอมูลจากสมุดบันทึกรายการข้ันตนไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย  แตไมได
พิสูจนความสมบูรณของรายการแตอยางใด  เชน  ไมไดพิสูจนความถูกตองของการบันทึก
บัญชีตามเอกสารหลักฐาน   เปนตน 
 

7. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน 
 เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอยและทะเบียน

สัมพันธกับบัญชีคุมหรือไม  เชน  ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชียอยเงินรายไดแผนดินกับ   
ยอดบัญชีเงินรายไดแผนดินในบัญชีแยกประเภทท่ัวไป   เปนตน 
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 ขอจํากัด   พิสูจนไดเพียงความถูกตองของยอดคงเหลือในบัญชียอยหรือ
ทะเบียนกับบัญชีคุม  แตควรใชรวมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีวิธีอ่ืน ๆ  
ดวย  เชน  เทคนิคการตรวจสอบการผานรายการ  เทคนิคการคํานวณ   เปนตน 
 

8. การตรวจหารายการผิดปกติ 
เปนการตรวจรายการในสมุดบัญชีตาง ๆ  หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆ  วามี      

รายการท่ีผิดปกติหรือไม  ซึ่งอาจทําใหพบขอผิดพลาดท่ีสําคัญได  ทั้งน้ี  ตองอาศัยความรู
ความชํานาญและประสบการณของผูตรวจสอบเปนสําคัญ 

การตรวจหารายการผิดปกตินี้ควรสังเกตจากรายการท่ีไมเปนไปตามที่
ควรจะเปน  เชน  เงินรายไดแผนดินควรมียอดทางดานเครดิตเพียงอยางเดียว  ไมสมควรมี
ยอดทางดานเดบิต  และเงินรายไดแผนดินสงคลังควรมียอดทางดานเดบิตเพียงอยางเดียว         
ไมสมควรมี ยอดทางดานเครดิต (ยกเวนกรณีถอนคืนรายไดแผนดิน)  เปนตน   หรือรายการท่ี
เกิดขอผิดพลาดบอยครั้ง  เชน  รายการจายเงินเกินหรือจายซํ้า  รายการยกเลิกใบเสร็จรับเงินท่ี
ใชแลว  เปนตน 

ขอจํากัด   รายการผิดปกติมิใชหลักฐาน  แตเปนเครื่องชี้ใหทราบถึง  
ความจําเปนที่จะตองหาหลักฐานดวยเทคนิคอ่ืนประกอบ 
 

9. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล 
เปนการตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน  เน่ืองจากขอมูลของ     

รายการหนึ่ง ๆ  อาจมีความสัมพันธกับรายการอ่ืน ๆ  ได  เชน  บัญชีเงินงบประมาณเบิกจาก
คลังปปจจุบันสัมพันธกับบัญชีรายจายตามแผนงาน  งานและโครงการปปจจุบัน  และบัญชี
รายจาย  งบกลางปปจจุบันหรือบัญชี  เงินรายไดแผนดิน  สัมพันธกับบัญชีเงินรายไดแผนดิน
นําสงคลัง  เปนตน  ดังน้ันการที่รายการท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันปรากฏอยูอยางถูกตอง       
ยอมแสดงความถูกตองของบัญชีไดระดับหน่ึง  ฉะน้ัน  ผูตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการ
ที่มีความสัมพันธกันควบคูกันไป 
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10. การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปล่ียนแปลงของ     

ขอมูลตาง ๆ  วาเปนไปตามท่ีคาดหมาย  หรือเปนไปตามควรหรือไม  อันจะชวนใหเห็นวา
ตองใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมหรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบมีวิธีการดังน้ี 
1. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับงวดปกอน 
2. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับประมาณการ 
หากผลของการวิเคราะห เปรียบเทียบพบวามีความแตกตางท่ีเปน

สาระสําคัญตอการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบจะตองสอบถามเหตุผลจากหนวยรับตรวจ  และใช
เทคนิคการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม 
 

11. การสอบถาม 
เปนการสอบถามผูที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหไดขอเท็จจริงตาง ๆ  การสอบถาม    

อาจทําไดทั้งเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา 
การสอบถามเปนลายลักษณอักษร  อาจใชแบบสอบถาม และกําหนด     

คําถามเพ่ือใหไดคําตอบวา  “ใช”  หรือ  “ไมใช”  หรืออาจเปนคําถามท่ีกระตุนใหผูตอบใช
ความคิดของตนเองก็ได  ข้ึนอยูวาผูตรวจสอบตองการคําตอบในลักษณะใด  ทั้งนี้ คําถามท่ีใช
ควรมีลักษณะตอเนื่องกัน 

การสอบถามดวยวาจา  ตองอาศัยศิลปะอยางมากในการท่ีจะสอบถามให
ไดขอเท็จจริง  โดยไมทําใหผูรับตรวจอารมณเสีย  หรือมีปฏิกิริยาตอตาน  หรือปดบัง
ขอเท็จจริงบางประการ และถาผูตรวจสอบสามารถเขาใจทัศนคติหรือพฤติกรรมท่ีผูรับตรวจ
มีตอตน  และสามารถเปลี่ยนแปลงทาทีของผูรับตรวจที่มีตอตนใหเปนไปในทางที่ดีได  ก็
ยอมทําใหไดทราบขอมูลหรือขอเท็จจริงตาง ๆ  ตามท่ีตองการไดอยางถูกตอง 

 ขอจํากัด   คําตอบท่ีไดเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเทาน้ัน  
จะตองมีการพิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน  ๆเพ่ือใหไดขอเท็จจริงจนเปนที่พอใจ 
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12. การสังเกตการณ 
เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในส่ิงท่ีตองการทราบอยางระมัดระวัง  โดย

ใชความรูความสามารถท่ีมีอยู  รวมถึงการใชวิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ไดเห็น  แลวบันทึก
เหตุการณตาง ๆ  ไว 

ดังน้ัน   ผูตรวจสอบท่ีมีประสบการณที่กวางขวางยอมไดประโยชนจาก
การสังเกตการณไดอยางมากและลึกซึ้งกวาผูที่ประสบการณนอย ผลที่ไดจากการสังเกตการณ      
เปนเพียงขอมูลท่ีผูตรวจสอบไดประสบมาจากการปฏิบัติงานจริงในชวงระยะเวลาท่ีทําการ 
สังเกตการณเทาน้ัน  ถาจะใหความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบน้ันเปนสวนรวม  ผูตรวจสอบ
จะตองหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน  เพ่ือใหหนวยรับตรวจยอมรับขอสังเกตและยินยอมที่จะ
แกไขตามขอสังเกตของผูตรวจสอบ 
 

13. การตรวจทาน (Verification) 
เปนการยืนยันความจริง  ความถูกตอง  ความแมนยํา  ความสมเหตุสมผล  

หรือความนาเชื่อถือของส่ิงใดส่ิงหน่ึง  โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู  
เชน  ขอเท็จจริงปรากฏวาไดจายเงินใหเจาหน้ีแลว  500,000  บาท  หลักฐานท่ีจะนํามา      
ตรวจทานคือ  ตนข้ัวเช็ค  ที่ระบุเลขท่ีเช็ค  วันที่  ชื่อเจาหนี้  รายการที่จาย  จํานวนเงิน  และ
การลงนามของผูถืออํานาจส่ังจาย  ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ไดรับจากเจาหน้ี  ซึ่งควรมี     
รายละเอียดเชนเดียวกับตนข้ัวเช็ค   เปนตน 
 

14. การสืบสวน 
เปนเทคนิคท่ีผูตรวจจะใชในกรณีที่ไมสามารถคนพบขอเท็จจริง  ซึ่งคาด

วา  มีอยูหรือควรจะเปน  ดังน้ัน  ผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุ
ทีละข้ันตอน  แตในบางกรณีผูตรวจสอบไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันข้ันตอนตาง ๆ ได 
ทุกข้ันตอน  ก็ยังอนุมานหรือใหความเห็นเพ่ิมเติมลงไปในสวนที่ขาดหายไป  เชน  ผลสุดทาย
ทราบวามีการ ยักยอกเงิน  10,000,000  บาท  ขอเท็จจริงท่ียังไมพบก็คือวาใครเปนผูเอาไป        
มีผูใดรวมดวย  เอาไปต้ังแตเมื่อใด  และวิธีการเชนไร  ดังน้ัน ผูตรวจสอบตองคนหา              
ขอเท็จจริง  โดยสืบสวนวาผูใดบางเปนผูดูแลรับผิดชอบหรือดําเนินการเกี่ยวกับเงินจํานวน      
ดังกลาว  และตรวจรายการเบิกจาย ทําการกระทบยอด สอบทานการปฏิบัติงานหรือใชเทคนิค
การตรวจสอบอ่ืน  เพ่ือใหทราบขอเท็จจริง  เปนตน 
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15. การประเมินผล 
 เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวกับผลการ

ปฏิบัติงานจริงวาเกิดผลตางหรือไม  ถาเกิดผลตาง  ผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดข้ึนจากวิธี
ปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอ  หรือวาเน่ืองจากสาเหตุอ่ืน  เมื่อทราบสาเหตุที่แทจริงแลว  ผู
ตรวจสอบตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของวิญู
ชนหรือไม  หากมิใช  ควรเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

ผูตรวจสอบตองใชวิจารณญาณตัดสินวาขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบและผาน     
การประเมินผลมาแลวนั้นเพียงพอหรือไม  ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใด     
เพ่ือใหสามารถนํามาวิเคราะหประเมินผลได  ทั้งนี้  ผูตรวจสอบตองประเมินถึงคาความเส่ียง
ที่เกิดข้ึนจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกลาวเม่ือเทียบกับผลท่ีไดรับกับ   
คาใชจายที่ประหยัดได 

 
เทคนิคการตรวจสอบที่กลาวมาแลวขางตน  เปนเพียงเทคนิคโดยท่ัวไปที่              

ผูตรวจสอบมักนําไปประยุกตใชในการตรวจสอบ  ซึ่งไมจําเปนวาผูตรวจสอบทุกคนจะตอง
ใชเทคนิคการตรวจสอบดังกลาวเชนเดียวกันหมด  ผูตรวจสอบอาจมีเทคนิคการตรวจสอบ
อยางอ่ืนที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานตนเองได  ข้ึนอยูวาผูตรวจสอบมีความรูความสามารถ  
และประสบการณในการเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพียงใดท่ีจะทําใหการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาซ่ึงหลักฐานท่ีเพียงพอตอการ
เสนอความเห็นไวในรายงานผลการตรวจสอบ   ซึ่งตองเสนอตอหัวหนาสวนราชการตอไป 
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บทสรุป 
 
  การวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานเปนข้ันตอนหน่ึงท่ีสําคัญ
ในกระบวนการตรวจสอบภายใน  ซึ่งจะชวยใหการปฏิบั ติงานตรวจสอบเปนไปตาม
วัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบท้ังดานการดําเนินงาน  ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ  และดานการเงิน  ชวยใหการจัดสรรทรัพยากรท่ีใชในการตรวจสอบเปนไปอยาง
เหมาะสมและ     มีประสิทธิภาพ   รวมท้ังชวยใหหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมตางๆ ของ
สวนราชการไดรับการตรวจสอบอยางครบถวนและตามลําดับความสําคัญของความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนภายในสวนราชการ  เพ่ือเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของหัวหนาสวน
ราชการ 
  แผนการตรวจสอบประกอบดวยแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการ
ตรวจสอบประจําป  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรจัดใหมีข้ึนไวลวงหนาเปน      
ลายลักษณอักษร  เพ่ือแสดงใหทราบถึงวัตถุประสงค  ขอบเขตการปฏิบัติงานและทรัพยากร  
ที่ใชในการตรวจสอบ  โดยข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควร      
เริ่มจากการประเมินความเส่ียงของหนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหทราบวา
หนวยรับตรวจและหรือกิจกรรมนั้นๆ มีความเส่ียงอะไรบางและคะแนนความเส่ียงมากนอย
เพียงใด  เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ      
ประจําปใหเหมาะสม  และแผนการตรวจสอบตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบภาค   
ราชการประจํากระทรวงใหความเห็นชอบกอนเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติ     
ตอไป 
  แผนการปฏิบัติงานเปนแผนท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทําไวลวงหนาเปน       
ลายลักษณอักษรตามงานตรวจสอบท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ     
ภายใน  เพ่ือแสดงใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบตามประเด็น           
ที่สําคัญของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  โดยการวางแผนการปฏิบัติงานมีข้ันตอนเริ่มต้ังแต     
การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ  กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตในการปฏิบัติงาน     
รวมท้ังกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ        
และแผนการปฏิบัติงานควรเสนอใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเห็นชอบกอน
ดําเนินการตรวจสอบตอไป 
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  การวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานท่ีดี  ชวยใหหัวหนา   
หนวยงานตรวจสอบภายในมีเครื่องมือในการมอบหมายงานและควบคุมการปฏิบัติงานของ   
ผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางเรียบรอย เปนข้ันตอน     
รวดเร็ว  และเปนหลักฐานวาไดปฏิบัติงานไปแลวอยางไรบางเพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีจะใช  
รายงานผลการปฏิบัติงาน    นอกจากน้ี ชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน  และกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบภายใน 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ตัวอยาง 
 

แนวทางการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว 
และแผนการตรวจสอบประจําป 
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โจทย   
 

 สมมติวา  กรม ก.  มีขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 
 1)  หนวยงานในสังกัด 

1.1) หนวยงานในสวนกลาง    มี  8  หนวยงาน  และ  19  กิจกรรม  ดังน้ี 
-  สํานัก  1 มี  3  กิจกรรม   
-  สํานัก  2 มี  2  กิจกรรม   
-  กอง  1 มี  2  กิจกรรม   
-  กอง  2 มี  3  กิจกรรม   
-  กลุมงาน  1 มี  2  กิจกรรม   
-  กลุมงาน  2 มี  2  กิจกรรม   
-  ศนูย มี  2  กิจกรรม   
-  สํานักงาน มี  3  กิจกรรม   

1.2)  หนวยงานสวนกลางที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค  มีสํานักงานเขต  5  แหง  ดังน้ี 
- สํานักงานเขต  1 
- สํานักงานเขต  2 
- สํานักงานเขต  3 
- สํานักงานเขต  4 
- สํานักงานเขต  5 

 โดยในแตละแหงมีกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 
 2)  จํานวนผูตรวจสอบภายใน  มีทั้งหมด  4  คน  ไดแก 
 2.1)  นางเท่ียงธรรม ปญญาดี หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
 2.2)  นางสามัคคี จิตต้ังม่ัน เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  7 ว. 
 2.3)  น.ส.คํานึงนิจ ต้ังเจริญ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6 ว. 
 2.4)  น.ส.รุงอรุณ พากเพียร เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6 ว. 
 3)  วันทําการ  ใน  1  เดือน  มี  20  วันทําการ 
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แนวทางการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําป 
 

1. ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรประเมินความเส่ียงของหนวยงานและหรือกิจกรรม

ของ กรม ก. ทั้งหมด  กอนท่ีจะจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ 
ประจําป  โดยวิธีการประเมินความเส่ียงของหนวยงานและหรือกิจกรรม เพ่ือนํามาเปนขอมูล
ในการวางแผนการตรวจสอบ  จะปรากฏตามตัวอยางในแนวปฏิบัติการประเมินความเส่ียง
เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ  (เฉพาะหนวยงานในสวนกลาง)  ซึ่งผลการประเมินความเส่ียง
ของหนวยงานและหรือกิจกรรมท้ังหมดของ กรม ก.  สามารถเรียงลําดับตามคะแนนความเส่ียง
สูงสุดไปคะแนนความเส่ียงตํ่าสุด ไดดังน้ี 

1.1 หนวยงานในสวนกลาง  (ประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม และแยกประเมิน
ความเสี่ยงตามความสัมพันธกับวัตถุประสงคการตรวจสอบ)   

 

หนวยงาน กิจกรรม คะแนนความเส่ียง 
  Operation Finance Compliance รวม เฉลี่ย 

กลุมงาน  2 
กลุมงาน  1 
กลุมงาน  1 
กอง  2 
กลุมงาน  2 
กอง  2 
กอง  2 
สํานัก  1 
สํานักงาน 
กอง  1 
สํานัก  1 
ศูนย 
กอง  1 
สํานัก  2 

กิจกรรม  1 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  2 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  2 

2.15 
2.05 
1.85 
1.80 
2.45 
2.60 
2.25 
2.15 
1.95 
1.80 
1.95 
1.95 
1.70 
1.65 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

8.15 
8.05 
7.85 
7.80 
7.45 
6.60 
6.25 
6.15 
5.95 
5.80 
4.95 
4.95 
4.70 
4.65 

2.72 
2.68 
2.62 
2.60 
2.48 
2.20 
2.08 
2.05 
1.98 
1.93 
1.65 
1.65 
1.57 
1.55 
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หนวยงาน กิจกรรม คะแนนความเส่ียง 
  Operation Finance Compliance รวม เฉลี่ย 

สํานัก  1 
สํานักงาน 
สํานัก  2 
สํานักงาน 
ศูนย 

กิจกรรม  3 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  1 
กิจกรรม  3 
กิจกรรม  2 

1.30 
1.70 
1.60 
1.50 
1.35 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

4.30 
3.70 
3.60 
3.50 
3.35 

1.43 
1.23 
1.20 
1.17 
1.12 

 

1.2 หนวยงานสวนกลางที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค   (ประเมินความเส่ียงในระดับหนวยงาน  
และแยกประเมินความเสี่ยงตามความสัมพันธกับวัตถุประสงคการตรวจสอบ) 

 
หนวยงาน คะแนนความเส่ียง 

 Operation Finance Compliance รวม เฉลี่ย 
สํานักงานเขต  1 
สํานักงานเขต  5 
สํานักงานเขต  3 
สํานักงานเขต  2 
สํานักงานเขต  4 

2.70 
2.85 
1.85 
2.20 
1.85 

2.50 
2.50 
2.25 
1.75 
1.25 

3.00 
2.00 
2.50 
2.50 
1.50 

8.20 
7.35 
6.60 
6.45 
4.60 

2.73 
2.45 
2.20 
2.15 
1.53 

 
2. วางแผนการตรวจสอบระยะยาว 

เมื่อไดประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว  ลําดับตอไป    
ควรนําผลการประเมินความเส่ียงดังกลาวมาจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาวดังน้ี 

2.1 กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 
จากตัวอยางผลการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบของ กรม ก.         

ตามขอ 1. ดังกลาว  จะเห็นไดวาหนวยงานและหรือกิจกรรมมีความเส่ียงทั้งดานการดําเนินงาน 
(Operation) การปฏิบัติงานดานการเงิน (Finance) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
(Compliance)  ดังน้ัน จึงควรกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว
ใหครอบคลุมความเส่ียงทั้ง  3  ดานดังกลาว  ดังน้ี 
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1) เ พ่ือใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของสวนราชการ 

2) เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย    ระเบียบ  
ขอบังคับ  คําส่ัง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด  

3) เพ่ือใหทราบวาขอมูลดานการเงินการบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน และทันกาล 
4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมี 

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2.2 กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

เม่ือกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบแลว ลําดับตอไป ควรกําหนดขอบเขต      
การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว  โดยดําเนินการดังน้ี 

2.2.1 จัดลําดับความสําคัญของหนวยงานและหรือกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําผลการประเมินความเส่ียงท่ีได

ตามขอ 1.  มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของหนวยงานและหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  
โดยแยกการพิจารณาเปนดังน้ี 

  1) หนวยงานในสวนกลาง 
 หนวยงานในสวนกลางไดประเมินความเ ส่ียงในระดับกิจกรรม              
ซึ่งสามารถจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบได 2 รูปแบบ  คือ  จัดลําดับ 
ความสําคัญตามกิจกรรม  และจัดลําดับความสําคัญตามหนวยงาน  ทั้งนี้ จะใชรูปแบบใดก็ได  
โดยควรคํานึงถึงจํานวนหนวยงานและกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบวามีมากนอยเพียงใด  รวมทั้ง
ทรัพยากรของหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีอยูดวย     
 ตัวอยางจะแสดงวิธีการจัดลําดับความสําคัญตามกิจกรรม  เน่ืองจาก  
หนวยงานในสวนกลางมีกิจกรรมไมมาก  โดยนําคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยของแตละกิจกรรม
ตามขอ 1.1  มาแปลงคาเปนระดับความเส่ียงวามีความเส่ียงสูง ปานกลาง หรือตํ่า  ลําดับตอไป 
จัดเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  โดยกิจกรรมใดมีระดับความเส่ียงสูง 
ควรจัดลําดับความสําคัญในอันดับแรกและลดหลั่นลงมาตามระดับความเส่ียงท่ีได  ซึ่งหาก
ระดับความเส่ียงเทากันก็ใหดูจากคะแนนความเส่ียงเฉลี่ยที่คํานวณไดตอไป 
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ตารางจัดลําดับความสําคัญตามผลการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานในสวนกลาง 
 

หนวยงาน กิจกรรม คะแนนความเสี่ยงเฉล่ีย ระดับความเส่ียง ลําดับความสาํคัญ 
กลุมงาน  2 กิจกรรม  1 2.72 3 1 
กลุมงาน  1 กิจกรรม  2 2.68 3 2 
กลุมงาน  1 กิจกรรม  1 2.62 3 3 
กอง  2 กิจกรรม  1 2.60 3 4 
กลุมงาน  2 กิจกรรม  2 2.48 3 5 
กอง  2 กิจกรรม  3 2.20 2 6 
กอง  2 กิจกรรม  2 2.08 2 7 
สํานัก  1 กิจกรรม  1 2.05 2 8 
สํานักงาน กิจกรรม  2 1.98 2 9 
กอง  1 กิจกรรม  2 1.93 2 10 
สํานัก  1 กิจกรรม  2 1.65 1 11 
ศูนย กิจกรรม  1 1.65 1 12 
กอง  1 กิจกรรม  1 1.57 1 13 
สํานัก  2 กิจกรรม  2 1.55 1 14 
สํานัก  1 กิจกรรม  3 1.43 1 15 
สํานักงาน กิจกรรม  1 1.23 1 16 
สํานัก  2 กิจกรรม  1 1.20 1 17 
สํานักงาน กิจกรรม  3 1.17 1 18 
ศูนย กิจกรรม  2 1.12 1 19 

 
ตารางแปลงคาคะแนนความเสี่ยงเปนระดับความเส่ียง 

 

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเส่ียง 
2.31  -  3.00 
1.66  -  2.30 
1.00  -  1.65 

สูง   =  3 
ปานกลาง  =  2 

ตํ่า  =  1 
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2) หนวยงานสวนกลางที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค 
หนวยงานสวนกลางท่ีต้ังอยูในสวนภูมิภาคไดประเมินความเส่ียงในระดับ

หนวยงาน  ซึ่งสามารถจัดลําดับความสําคัญตามหนวยงานไดเพียงอยางเดียว  ทั้งน้ี ใหนํา
คะแนนความเส่ียงเฉลี่ยของแตละหนวยงานตามขอ 1.2  มาแปลงคาเปนระดับความเส่ียงวามี
ความเสี่ยงสูง ปานกลาง หรือตํ่า  ลําดับตอไป จัดเรียงลําดับความสําคัญของหนวยงานท่ีจะ
ตรวจสอบ       โดยหนวยงานใดมีระดับความเส่ียงสูง  ควรจัดลําดับความสําคัญในอันดับแรก
และลดหลั่นลงมาตามระดับความเส่ียงท่ีได  ซึ่งหากระดับความเส่ียงเทากันก็ใหดูจากคะแนน
ความเสี่ยงที่ไดตอไป 

 

ตารางจัดลําดับความสําคัญตามผลการประเมินความเสี่ยง 
ของหนวยงานสวนกลางที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค 

 

หนวยงาน คะแนนความเสี่ยงเฉล่ีย ระดับความเส่ียง ลําดับความสาํคัญ 
สํานักงานเขต  1 2.73 3 1 
สํานักงานเขต  5 2.45 3 2 
สํานักงานเขต  3 2.20 2 3 
สํานักงานเขต  2 2.15 2 4 
สํานักงานเขต  4 1.53 1 5 

 
2.2.2 กําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ 

เมื่อไดจัดลําดับความสําคัญของหนวยงานและหรือกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ
แลวตามขอ 2.2.1  ลําดับตอไป ควรพิจารณาวาหนวยงานและหรือกิจกรรมใดควรจะ
ตรวจสอบในปใดบางของแผนการตรวจสอบระยะยาว  โดยหนวยงานและหรือกิจกรรมท่ีมี
ลําดับ  ความสําคัญแรกๆ ควรพิจารณาใหมีการตรวจสอบในปที่หนึ่ง  และหนวยงานและ
หรือ        กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญรองลงมา  ควรพิจารณาใหมีการตรวจสอบในปที่สอง
หรือสาม  ซึ่งหนวยงานท้ังหมดของสวนราชการ ก.  ควรไดรับการตรวจสอบภายในแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว  แตไมจําเปนตองตรวจสอบทุกกิจกรรม  หากกิจกรรมน้ันมีความเสี่ยงตํ่า 
และ ความเสี่ยงนั้นไมมีผลกระทบท่ีเปนนัยสําคัญ  ทั้งน้ี ตัวอยางจะกําหนดใหแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว มีระยะเวลา  3  ป  คือ  ปงบประมาณ  2547   2548  และ  2549  โดยใน
แตละปสามารถกําหนดหลักเกณฑการเขาตรวจสอบ  ดังน้ี      
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1) หนวยงานในสวนกลาง 
- กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับ 1 – 7  (ระดับความเส่ียงสูง/ 

ปานกลาง)  จะเขาตรวจสอบปงบประมาณ 2547 
- กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับ 8 – 10  (ระดับความเส่ียง     

ปานกลาง)  รวมทั้งอันดับ 1 – 7  (ตรวจสอบตอเนื่อง)  จะเขาตรวจสอบปงบประมาณ 2548 
- กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับ 11 – 15  (ระดับความเส่ียงตํ่า)  

รวมทั้งอันดับ 1 – 5 และ 8 - 10  (ตรวจสอบตอเน่ือง)  จะเขาตรวจสอบปงบประมาณ 2549 
- กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับ 16 – 19  (ระดับความเส่ียงตํ่า)  

ไมเขาตรวจสอบเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงที่ไมมีนัยสําคัญ 

2) หนวยงานสวนกลางที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค 
- กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับ 1 – 2  (ระดับความเส่ียงสูง)    

จะเขาตรวจสอบปงบประมาณ 2547 
- กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับ 3 – 4  (ระดับความเส่ียง         

ปานกลาง)  จะเขาตรวจสอบปงบประมาณ 2548 
- กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับ 5  (ระดับความเส่ียงตํ่า)  จะเขา

ตรวจสอบปงบประมาณ 2549 
 

ตารางหนวยงาน/กิจกรรมท่ีจะเขาตรวจสอบในแตละป 
 

ปงบประมาณ หนวยงาน ลําดับความสําคัญ ระดับความเสี่ยง 
2547 1. กลุมงาน  2 

- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 

2. กลุมงาน  1 
- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 

 
1 
5 
 
3 
2 

 
สูง 
สูง 

 
สูง 
สูง 
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ปงบประมาณ หนวยงาน ลําดับความสําคัญ ระดับความเสี่ยง 
2547 (ตอ) 3. กอง  2 

- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 
- กิจกรรม  3 

4. สํานักงานเขต  1   
5. สํานักงานเขต  5   
 

(จะตรวจสอบทั้งสิ้น  5  
หนวยงาน  7  กิจกรรม)  

 
4 
7 
6 
1 
2 
 
 
 

 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 

2548 1. สํานัก  1 
- กิจกรรม  1 

2. สํานักงาน 
- กิจกรรม  2 

3. กอง  1   
- กิจกรรม  2 

4. กลุมงาน  2 
- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 

5. กลุมงาน  1 
- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 

6. กอง  2 
- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 
- กิจกรรม  3 

7. สํานักงานเขต  3   
8. สํานักงานเขต  2   
 

(จะตรวจสอบทั้งสิ้น  8  
หนวยงาน  10  กิจกรรม) 

 
8 
 
9 
 

10 
 
1 
5 
 
3 
2 
 
4 
7 
6 
3 
4 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ตรวจสอบตอเน่ือง 
ตรวจสอบตอเน่ือง 

 
ตรวจสอบตอเน่ือง 
ตรวจสอบตอเน่ือง 

 
ตรวจสอบตอเน่ือง 
ตรวจสอบตอเน่ือง 
ตรวจสอบตอเน่ือง 

 
 

 



 

กรมบัญชีกลาง 68

ปงบประมาณ หนวยงาน ลําดับความสําคัญ ระดับความเสี่ยง 
2549 1. สํานัก  1 

- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 
- กิจกรรม  3 

2. ศูนย 
- กิจกรรม  1 

3. กอง  1   
- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 

4. สํานัก  2 
- กิจกรรม  2 

5. กลุมงาน  2 
- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 

6. กลุมงาน  1 
- กิจกรรม  1 
- กิจกรรม  2 

7. กอง  2 
- กิจกรรม  1 

8. สํานักงาน 
- กิจกรรม  2 

9. สํานักงานเขต  4  * 
 

(จะตรวจสอบทั้งสิ้น  9  
หนวยงาน  13  กิจกรรม) 

 
8 

11 
15 
 

12 
 

13 
10 
 

14 
 
1 
5 
 
3 
2 
 
4 
 
9 
5 

 
ตรวจสอบตอเน่ือง 

ตํ่า 
ตํ่า 

 
ตํ่า 

 
ตํ่า 

ตรวจสอบตอเน่ือง 
 
ตํ่า 

 
ตรวจสอบตอเน่ือง 
ตรวจสอบตอเน่ือง 

 
ตรวจสอบตอเน่ือง 
ตรวจสอบตอเน่ือง 

 
ตรวจสอบตอเน่ือง 

 
ตรวจสอบตอเน่ือง 
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2.2.3 กําหนดจํานวนคนวันท่ีใชในการตรวจสอบ 
หลังจากไดกําหนดแลววาในปใดจะตรวจสอบหนวยงานและหรือกิจกรรม

ใดบาง  ลําดับตอไป ควรกําหนดจํานวนคนวันที่ใชในการตรวจสอบ โดยมีวิธีการคํานวณ   
ดังน้ี 

1)  การคํานวณจํานวนคนวันท่ีใชในการตรวจสอบทั้งหมด 
ขอสมมติ   กรม ก. มีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  4  คน  และใน  1  เดือน

มี  20  วันทําการ 
วิธีคํานวณ 

จํานวนคนวันใน  1  ป  =  จํานวนเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   X  จํานวนวันทําการท้ังหมด        
                                                             ทั้งหมด                                          ใน  1  ป 

                               =    4 คน  X  (20 วันทําการ/เดือน  X 12 เดือน) 
                               =    960  คนวัน 

ดังน้ัน แผนการตรวจสอบระยะยาวมีเวลา  3  ป  จึงควรมีจํานวนคนวัน   
ทั้งส้ินไมเกิน  2,880  คนวัน  (960 คนวัน/ป  X  3 ป) 

ขอสังเกต  ในตัวอยางไดกําหนดจํานวนคนวันในแตละปไมครบ 960    
คนวัน  เน่ืองจากไดคํานึงถึงวันที่ใชในการฝกอบรม/สัมมนา วันลาปวยและหรือวันลาพักผอน
ของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  รวมท้ังวันท่ีจะตองใชในการจัดเตรียมแผนการตรวจสอบ  
ในปตอไปดวย 

2) การคํานวณจํานวนคนวันท่ีใชในการตรวจสอบของแตละกิจกรรม/  

หนวยงาน 
วิธีคํานวณ 

จํานวนคนวันที่ใชในการ      =     จํานวนเจาหนาท่ีตรวจสอบ       X     จํานวนวันทําการท่ีใช                           
ตรวจสอบแตละกิจกรรม/            ภายในท่ีใชในการตรวจสอบ            ในการตรวจสอบแตละ 
             หนวยงาน                         แตละกิจกรรม/หนวยงาน                   กิจกรรม/หนวยงาน 

ตัวอยางเชน 
 กําหนดใหตรวจสอบกิจกรรม 1 ของกลุมงาน 1  โดยใชเจาหนาท่ี       
ตรวจสอบภายในจํานวน  2  คน  และใชเวลาตรวจสอบ  50  วันทําการ  ดังน้ัน จํานวนคน
วันท่ีใชในการตรวจสอบกิจกรรม 1 ของกลุมงาน 1   =   2 คน  X  50 วันทําการ   =   100  คน
วัน   
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ขอสังเกต  การกําหนดจํานวนคนวันท่ีใชในการตรวจสอบแตละกิจกรรม/
หนวยงาน  โดยท่ัวไปจะมีจํานวนคนวันแตกตางกันข้ึนอยูกับปริมาณงานท่ีจะตองตรวจสอบ  
ในแตละกิจกรรม/หนวยงาน  และจํานวนเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในท่ีมีอยูทั้งหมด 

2.3 กําหนดจํานวนผูตรวจสอบภายในและงบประมาณที่จะใชในการตรวจสอบ 
เมื่อไดกําหนดขอบเขตการตรวจสอบตามขอ 2.2 เรียบรอยแลว  ลําดับตอไป               

ควรระบุจํานวนผูตรวจสอบภายในและงบประมาณท่ีจะใชในการตรวจสอบไวในแผนการ 
ตรวจสอบระยะยาว  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทราบวาจะใชผูตรวจสอบภายในและ
งบประมาณในการตรวจสอบเปนจํานวนเทาใด    ซึ่งควรกําหนดดังน้ี 

2.3.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
ควรระบุจํานวนผูตรวจสอบภายในทั้งหมดที่มีอยู ณ เวลาท่ีจัดทําแผนการ 

ตรวจสอบระยะยาว  ซึ่งตามตัวอยางไดสมมติวา กรม ก. มีผูตรวจสอบภายในท้ังส้ินจํานวน   
4  คน  ประกอบดวยหัวหนาผูตรวจสอบภายใน  1  คน  และเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน         
3  คน  โดยในแผนการตรวจสอบระยะยาวควรระบุเฉพาะจํานวนผูตรวจสอบภายใน โดยไม
ควรระบุรายช่ือผูตรวจสอบภายใน  เน่ืองจากภายใน 3 ป อาจมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารง
ตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในได  แตจํานวนอัตราผูตรวจสอบภายในสวนใหญจะไม
คอยเปลี่ยนแปลง 

2.3.2 กําหนดงบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ 
ควรระบุงบประมาณที่จะใชในการตรวจสอบในแตละป  และในแตละปควร

แยกวาจะตองใชงบประมาณรายการอะไรบาง  ซึ่งตามตัวอยางสมมติวาจะใชงบประมาณใน
การตรวจสอบเพียง  2  รายการ  คือ   

1) รายการคาใชจายเดินทาง เพ่ือไปตรวจสอบสํานักงานเขตท่ีต้ังอยูใน
ตางจังหวัด  โดยกําหนดวา สํานักงานเขตแตละแหงจะใชงบประมาณในการเดินทางไป
ตรวจสอบเปนจํานวน  60,500  บาท  ซึ่งในป 2547 และ 2548 จะตรวจสอบสํานักงานเขต  2  
แหง       จึงใชงบประมาณในการเดินทางไปตรวจสอบเปนจํานวน  121,000  บาท  แต
สําหรับป 2549  จะตรวจสอบสํานักงานเขตเพียงแหง  จึงใชงบประมาณ  60,500  บาท 

2) รายการคาอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหแกผูตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งสมมติวาจะใชปละประมาณ  6,000 บาท 
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2.4 จัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว 
เมื่อไดกําหนดเรื่องตาง ๆ ตามขอ 2.1 – 2.3 เรียบรอยแลว  ลําดับถัดไป ควรนําขอมูล

ตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวแลวดังกลาว  มาจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว  ซึ่งสามารถจัดทํา
ไดตามหนาท่ี  72 – 75  
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หนวยตรวจสอบภายใน   กรม  ก. 
แผนการตรวจสอบระยะยาว 

ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547  ถึง  พ.ศ. 2549 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของสวนราชการ 

2. เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย    
ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด  

3. เพ่ือใหทราบวาขอมูลดานการเงินการบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และ
ทันกาล 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  หนวยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งส้ิน  13  แหง  โดยจะแบงตรวจสอบเปน    
3  ป  คือ  ปงบประมาณ 2547    2548   และ  2549   ดังน้ี 
 

   ปงบประมาณ 2547  ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  5  แหง  รวม  7  กิจกรรม  ดังน้ี 
1) กอง 2   ตรวจสอบ  3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  และกิจกรรม 3 
2) กลุมงาน 1   ตรวจสอบ  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  และกิจกรรม 2 
3) กลุมงาน 2   ตรวจสอบ  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  และกิจกรรม 2 
4) สํานักงานเขต  1 
5) สํานักงานเขต  5 

   ปงบประมาณ 2548  ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  8  แหง  รวม  10  กิจกรรม ดังน้ี 
1) สํานัก 1   ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1    
2) กอง 1   ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 2 
3) สํานักงาน   ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 2 
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4) กอง 2   ตรวจสอบ  3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  และกิจกรรม 3   
(เปนการตรวจสอบตอเนื่องจากปงบประมาณ 2547) 

5) กลุมงาน 1   ตรวจสอบ  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  และกิจกรรม 2   
(เปนการตรวจสอบตอเนื่องจากปงบประมาณ 2547) 

6) กลุมงาน 2   ตรวจสอบ  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  และกิจกรรม 2   
(เปนการตรวจสอบตอเนื่องจากปงบประมาณ 2547) 

7) สํานักงานเขต  2 
8) สํานักงานเขต  3   

   ปงบประมาณ 2549  ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  9  แหง  รวม  13  กิจกรรม  ดังน้ี 
1) สํานัก 1   ตรวจสอบ  3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  กิจกรรม 2  และ        

กิจกรรม 3  (ตรวจสอบกิจกรรม 1  ตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2548) 
2) สํานัก 2   ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 2 
3) กอง 1   ตรวจสอบ  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  และกิจกรรม 2        

(ตรวจสอบกิจกรรม 2  ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2548) 
4) ศูนย   ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1 
5) กอง 2   ตรวจสอบ  1  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  (เปนการตรวจสอบ     

ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2547 และ 2548) 
6) กลุมงาน 1   ตรวจสอบ  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  และกิจกรรม 2   

(เปนการตรวจสอบตอเนื่องจากปงบประมาณ 2547 และ 2548) 
7) กลุมงาน 2   ตรวจสอบ  2  กิจกรรม  คือ  กิจกรรม 1  และกิจกรรม 2   

(เปนการตรวจสอบตอเนื่องจากปงบประมาณ 2547 และ 2548) 
8) สํานักงาน   ตรวจสอบ  1  กิจกรรม   คือ   กิจกรรม 2   (เปนการตรวจสอบ

ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2548) 
9) สํานักงานเขต  4  

 
(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบในหนาท่ี  75) 
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ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบมีจํานวนทั้งส้ิน  4  คน  ประกอบดวย 
  -  หัวหนาผูตรวจสอบภายใน            จํานวน  1  คน 
  -  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  7  ว.   จํานวน  1  คน 
  -  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6  ว.   จํานวน  2  คน 
 
งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ 
 

รายการ ปงบประมาณ 
2547 

ปงบประมาณ 
2548 

ปงบประมาณ 
2549 

งบดําเนินการ 
- คาใชจายเดินทางไป 
  ตรวจสอบสํานักงานเขต 
  ที่ต้ังอยูในภูมิภาค 
- คาอบรม/สัมมนา 
- อ่ืนๆ 

 
       121,000 
 
 
           6,000 
                - 

 
       121,000 
 
 
           6,000 
                - 

 
        60,500 
 
 
          6,000 
               - 

รวม        127,000        127,000         66,500 
 
 
 

ลงชื่อ………………………….ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
                    (นางเท่ียงธรรม ปญญาดี) 

                                หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
 
 

ลงชื่อ………………………….ผูอนุมัติ 
                           (นายพรชัย  บริบูรณ) 

                                          อธิบดีกรม  ก 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 
 

หนวยรับตรวจ กิจกรรม ระดับ         ปงบประมาณ/จํานวนคนวัน รวม 

 ที่ตรวจสอบ ความเสี่ยง 2547 2548 2549 จํานวนคนวัน 

สํานัก  1   กิจกรรม  1 ปานกลาง - 90 50 140 
 กิจกรรม  2 ตํ่า - - 80 80 

 กิจกรรม  3 ตํ่า - - 80 80 

สํานัก  2    กิจกรรม  2 ตํ่า - - 70 70 

กอง  1    กิจกรรม  1 ตํ่า - - 70 70 
 กิจกรรม  2 ปานกลาง - 90 50 140 

กอง  2   กิจกรรม  1 สูง 100 60 50 210 
 กิจกรรม  2 ปานกลาง 90 50 - 140 
 กิจกรรม  3 ปานกลาง 100 60 - 160 

กลุมงาน  1 กิจกรรม  1 สูง 100 60 50 210 
 กิจกรรม  2 สูง 110 70 60 240 

กลุมงาน  2  กิจกรรม  1 สูง 110 70 60 240 
 กิจกรรม  2 สูง 100 60 50 210 

ศูนย   กิจกรรม  1 ตํ่า - - 80 80 

สํานักงาน   กิจกรรม  2 ปานกลาง - 90 50 140 

สํานักงานเขต  1    สูง 100 - - 100 

สํานักงานเขต  2    ปานกลาง - 100 - 100 

สํานักงานเขต  3    ปานกลาง - 100 - 100 

สํานักงานเขต  4    ตํ่า - - 100 100 

สํานักงานเขต  5    สูง 100 - - 100 
 

รวมจํานวนคนวันท่ีใชในการตรวจสอบ 
 

 

910 
 

900 
 

900 
 

2,710 
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3. วางแผนการตรวจสอบประจําป 
เมื่อไดจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 

2549 เสร็จเรียบรอยแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  โดยควรจัดทําใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาว 
ดังน้ี 

3.1 กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ 
การกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว เปนการ

กําหนดเพียงกวางๆ วา ภายในแผนการตรวจสอบระยะยาวหัวหนาสวนราชการจะทราบเรื่อง
อะไรบาง  แตการกําหนดวัตถุประสงคในแผนการตรวจสอบประจําป  ควรกําหนดใหชัดเจน
วาการตรวจสอบหนวยงานและหรือกิจกรรมตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547  จะตรวจสอบ
เพ่ือใหทราบหรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง  ซึ่งควรกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาวดวย ทั้งนี้ จากตัวอยางแผนการตรวจสอบ  
ระยะยาวดังกลาวขางตน  สามารถกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  ดังน้ี 

1) เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดาน      
การเงิน  การบัญชี  และดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  คําส่ัง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 

3) เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 

4) เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงาน  ตลอดจน            
ใหขอเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตางๆ 
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงาน  รวมทั้งใหมีการบริหารจัดการ
ที่ดี 

5) เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
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3.2 กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําเรื่องตาง ๆ ที่กําหนดไวในขอบเขต     

การตรวจสอบของปงบประมาณ พ.ศ. 2547  ในแผนการตรวจสอบระยะยาวมาเปนขอมูล   
ในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  
ทั้งในเรื่องหนวยงาน  กิจกรรม  และจํานวนคนวันที่ใชในการตรวจสอบ  และกําหนดเพ่ิมเติม
ในเรื่องระยะเวลาการตรวจสอบในแตละหนวยงาน  โดยระบุระยะเวลาต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุด
การตรวจสอบ  และกําหนดรายชื่อผูตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบตรวจสอบในแตละ   
หนวยงานไวดวย  ทั้งน้ี การกําหนดขอบเขตการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจําป 
อาจมีการปรับเปลี่ยนจากท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบระยะยาวได  หากสถานการณ
ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตาง ๆ  เชน  งบประมาณ  นโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงและกรม  เปนตน  ซึ่งตามตัวอยางสมมติวาสถานการณไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
ดังนั้น ขอบเขตการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  จึงควร
กําหนดใหสอดคลองกับขอบเขตการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว  ซึ่งไดแสดง
ตัวอยางไวในหนาท่ี  82 
 

3.3 กําหนดผูรับผิดชอบและงบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ 
3.3.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบระยะยาวจะระบุเฉพาะจํานวนผูตรวจสอบภายในท่ีมีอยู  
ทั้งหมดเทาน้ัน  แตในแผนการตรวจสอบประจําป ผูตรวจสอบภายในควรระบุรายชื่อผูตรวจสอบ 
ภายในที่ใชการตรวจสอบท้ังหมด  และหากแยกเปนสายตรวจตางๆ ก็ควรแยกรายชื่อตาม 
สายตรวจดวย  ทั้งน้ี ตามตัวอยางในแผนการตรวจสอบระยะยาวไดระบุวาจะใชผูตรวจสอบ
ภายในจํานวน  4  คน  ประกอบดวยหัวหนา  1  คน  และเจาหนาท่ี  3  คน  ดังนั้น แผนการ   
ตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  จึงควรกําหนดใหชัดเจนยิ่งข้ึนวา  ผูตรวจสอบ
ภายในท้ัง  4  คน ดังกลาวมีชื่อ  นามสกุล  และระดับตําแหนงอะไรบาง  ซึ่งสมมติวาใหมี        
รายชื่อและระดับตําแหนง ดังน้ี 
 1)  นางเท่ียงธรรม ปญญาดี หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
 2)  นางสามัคคี   จิตต้ังม่ัน เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  7 ว. 
 3)  น.ส.คํานึงนิจ   ต้ังเจริญ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6 ว. 
 4)  น.ส.รุงอรุณ   พากเพียร เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6 ว. 
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โดยไมแยกเปนสายตรวจ  เน่ืองจากผูตรวจสอบภายในมีจํานวนนอย ไมเหมาะสมท่ีจะจัดเปน
สายตรวจไว 

3.3.2 กําหนดงบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบระยะยาวจะระบุงบประมาณท่ีจะใชในการตรวจสอบ     

ในแตละป พรอมท้ังแยกดวยวาในแตละปจะประกอบดวยรายการอะไรบาง  แตไมไดแสดง
รายละเอียดหรือวิธีการคํานวณในแตละรายการไว  ทั้งน้ี แผนการตรวจสอบประจําป จึงควร
กําหนดวาจะใชงบประมาณรายการอะไรบาง และแตละรายการมีรายละเอียดและวิธีการ
คํานวณอยางไร  ซึ่งตามตัวอยางในแผนการตรวจสอบระยะยาวไดสมมติวา ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547  ผูตรวจสอบภายในจะใชงบประมาณ  2  รายการ  คือ  รายการคาใชจายเดินทาง 
จํานวน  121,000  บาท  และรายการคาอบรม/สัมมนา จํานวน  6,000 บาท  ดังนั้น แผนการ
ตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  จึงสมมติวา งบประมาณแตละรายการดังกลาว     
มีรายละเอียดดังน้ี 

1) รายการคาใชจายเดินทาง  จะเปนคาใชจายสําหรับเดินทางไปตรวจสอบ
สํานักงานเขต  1  และ  5   โดยแตละสํานักงานเขตมีระยะเวลาตรวจสอบ  50  วัน  และใช     
ผูตรวจสอบภายใน  2  คน   ซึ่งคาใชจายเดินทางดังกลาว จะประกอบดวย คาเบ้ียเลี้ยงจํานวน  
36,000  บาท  คาท่ีพักจํานวน  80,000  บาท และคาพาหนะจํานวน  5,000  บาท  ซึ่งไดแสดง
วิธีการคํานวณไวดวย 

2) รายการคาอบรม/สัมมนา  จะเปนคาสัมมนาของผูตรวจสอบภายใน  ซึ่งจะ
สงไปอบรมในเรื่อง  Assessing Risk : A Better  Way  to  Audit  ของสมาคมผูตรวจสอบ  
ภายในแหงประเทศไทย  โดยมีคาใชจายในการสัมมนาประมาณ  6,000  บาท 

 
3.4 จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป 

เมื่อไดกําหนดเรื่องตาง ๆ ตามขอ 3.1 – 3.3 เรียบรอยแลว  ลําดับถัดไป ควรนําขอมูล
ตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวแลวดังกลาว  มาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  ซึ่งสามารถจัดทําได
ตามหนาท่ี  79 – 82  
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หนวยตรวจสอบภายใน   กรม  ก. 
แผนการตรวจสอบประจําป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดาน

การเงิน  การบัญชี  และดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 
3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงาน  ตลอดจน

ใหขอเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตางๆ 
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงาน  รวมทั้งใหมีการบริหารจัดการท่ี
ดี 

5. เ พ่ือให หัวหน าสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบั ติ งานของ
ผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  หนวยรับตรวจและกิจกรรมการท่ีจะตรวจสอบ  มีดังน้ี 

1. กลุมงาน  1  
- กิจกรรม 1   
- กิจกรรม 2 

2. กลุมงาน  2    
- กิจกรรม 1   
- กิจกรรม 2 

3. กอง  2    
- กิจกรรม 1   
- กิจกรรม 2   
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- กิจกรรม 3 
4. สํานักงานเขต  1 
5. สํานักงานเขต  5 

 

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบในหนาท่ี  82) 
 

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางเท่ียงธรรม ปญญาดี เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  8   

(หัวหนาผูตรวจสอบภายใน) 
 นางสามัคคี   จิตต้ังม่ัน เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  7 ว. 
 น.ส. คํานึงนิจ   ต้ังเจริญ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6 ว. 
 น.ส. รุงอรุณ   พากเพียร เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  6 ว. 
 

งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีจะใชในการตรวจสอบประกอบดวยรายการของงบดําเนินการ
ดังน้ี 

1. คาใชจายเดินทาง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547  วางแผนตรวจสอบสํานักงานเขต 1  และ  5  

โดยในแตละสํานักงานเขตจะใชเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในตรวจสอบจํานวน  2  คน  และ   
ใชเวลาตรวจสอบ 50 วัน  ดังนั้น จึงตองใชงบประมาณและประมาณคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ดังน้ี 
 1.1  คาเบี้ยเลี้ยง    =    36,000  บาท 
 (180 บาท/คน/วัน X 2 คน X 50 วัน X 2 ครั้ง) 
 1.2  คาท่ีพัก    =    80,000  บาท   
 (800 บาท/หอง/วัน X 1 หอง X 50 วัน X 2 ครั้ง) 
 1.3  คาพาหนะ    =      5,000  บาท 
  (2,500 บาท/ครั้ง X 2 ครั้ง) 
                                           รวม =  121,000  บาท 
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2. คาอบรม/สัมมนา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 วางแผนใหผูตรวจสอบภายในไดไปสัมมนา

เรื่อง  Assessing Risk : A Better  Way  to  Audit  ของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย  
โดยมีคาใชจายในการสัมมนา  6,000  บาท     
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………….ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
                    (นางเท่ียงธรรม ปญญาดี) 

                                หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
 
 

ลงชื่อ………………………….ผูอนุมัติ 
                           (นายพรชัย  บริบูรณ) 

                                          อธิบดีกรม  ก 



 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
 

แนวทางการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
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โจทย 
 
 สืบเนื่องจากตัวอยางท่ีแลว  มีขอสมมติเพ่ิมเติมดังนี้ 

1.   กอง  2   กิจกรรม  2    หมายถึง    กองพัสดุ  งานจัดซ้ือครุภัณฑ 
2.  จากการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมพบความเสี่ยงเกี่ยวกับงานจัดซ้ือครุภัณฑที่สําคัญดังน้ี 

2.1 กระบวนการและวิธีการทํางาน 
- การจัดซ้ือครุภัณฑมาจากความตองการของหนวยงานตางๆ  ซึ่งไมมีการ

สํารวจความตองการของหนวยงานตางๆ ไวลวงหนา 
- ระบบพัสดุ  จะมีการปรับเปลี่ ยนให เปนระบบอิ เล็กทรอนิกส  (E-

procurement)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547  จํานวน  2  รายการ 
2.2 แผน-ผลการปฏิบัติงาน 

- มีการปรับแผนการปฏิบัติงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2546 จํานวน 3 ครั้ง
ตอป 

- ผลการปฏิบัติงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2546  เปนไปตามแผนรอยละ  60 
2.3 การจัดการฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน 

- มีการจัดเก็บขอมูลในระบบ Manual ซึ่งยังไมเปนระเบียบเรียบรอยเทาท่ีควร 
2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

- มีระบบการควบคุมภายในท่ีจัดทําเปนเอกสาร  แตบุคลากรในกองไมทราบ
และไมไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกลาว 

- ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีผานมาของผูตรวจสอบภายใน  
พบวา ข้ันตอนการวางแผนและข้ันตอนการจัดซ้ือยังไมรัดกุมเทาท่ีควร 

2.5 การตรวจสอบของผูตรวจสอบ 
- ตรวจสอบครั้งสุดทายเม่ือตนปที่แลว  โดยตรวจสอบดานการเงินการบัญชี

และการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวของเทาน้ัน 
- ขอตรวจพบมีสาระสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานและสวนใหญ

เปนเรื่องการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบพัสดุฯ 
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แนวทางการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
 เม่ือแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  ไดรับอนุมัติจากหัวหนา   
สวนราชการเรียบรอยแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรมอบหมายใหผูตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบหนวยงานและกิจกรรมตามที่ไดระบุไวในแผนการตรวจสอบประจําป     
ซึ่งผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบหนวยงานและกิจกรรมท่ีไดรับ
มอบหมาย  โดยขอยกตัวอยางเฉพาะแนวทางการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ       
กอง 2  กิจกรรม 2  ซึ่งหมายถึง  กองพัสดุ  งานจัดซ้ือครุภัณฑ  ดังน้ี 
 

1. กําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
ผูตรวจสอบภายในควรนํากิจกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ   

มาวางแผนการปฏิบัติงาน  โดยเบื้องตนควรกําหนดประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งจะไดจาก      
การสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานจัดซ้ือครุภัณฑและหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ       
ตามตัวอยางไดสมมติขอมูลท่ีสํารวจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเส่ียงที่สําคัญของงานจัดซ้ือครุภัณฑ  
ซึ่งสรุปผลการสํารวจไดวา งานจัดซ้ือครุภัณฑมีความเสี่ยงท่ีสําคัญที่จําเปนตองตรวจสอบใน  
2  ประเด็น  คือ  การจัดซ้ือครุภัณฑอาจปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบพัสดุฯ  และการจัดซ้ือ   
ครุภัณฑมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมเทาท่ีควร  ดังนั้น จึงสามารถกําหนดประเด็น   
การตรวจสอบไดดังน้ี 

1) การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ในเรื่องการจัดซ้ือครุภัณฑ 
2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑตาม

แผนการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 
 

2. กําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 
เม่ือผูตรวจสอบภายในไดกําหนดประเด็นการตรวจสอบของงานจัดซ้ือครุภัณฑแลว  

ลําดับตอไป ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานตรวจสอบงาน
จัดซ้ือครุภัณฑตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดไว  เพ่ือใหทราบวาตามประเด็นการ
ตรวจสอบดังกลาว จะตรวจสอบเพ่ือใหทราบหรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง  ดังน้ัน ตาม
ตัวอยางประเด็นการตรวจสอบตามขอ 1.  สามารถกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบงานจัดซ้ือครุภัณฑไดดังน้ี 
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1) เพ่ือใหทราบวาการจัดซ้ือครุภัณฑเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2) เพ่ือใหทราบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือครุภัณฑเปนไปอยางเหมาะสม

และมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนฯ 
3) เพ่ือใหทราบวาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือครุภัณฑที่กําหนดไวสามารถ

ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  และเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของกับการจัดซ้ือครุภัณฑไดปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

4) เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการจัดซ้ือครุภัณฑที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวของ  หรือไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 

5) เพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือ 
ครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ 
 

3. กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
หลังจากท่ีผูตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานตรวจสอบงาน

จัดซ้ือครุภัณฑตามขอ 2. เรียบรอยแลว  ลําดับตอไป ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขต      
การปฏิบัติงานตรวจสอบงานจัดซ้ือครุภัณฑใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดย
ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรประกอบดวยวาจะตรวจสอบอะไรบางและเปนจํานวนเทาใด    
จะใชเวลาตรวจสอบก่ีวันและเมื่อใด  รวมทั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบมีผูใดบาง  ซึ่งตาม
ตัวอยางสามารถกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบงานจัดซ้ือครุภัณฑไดดังน้ี 

1) เรื่องท่ีจะตรวจสอบ  เชน 
1.1) แผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑป 2546 และแผนการปฏิบัติงาน

ดานการจัดซ้ือครุภัณฑป 2547 
1.2) กระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑของป 2546 ที่ไมเปนไปตามแผนฯ ทุกรายการ   
1.3) ระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 
เปนตน 

2) ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ   
ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  กําหนดใหใชเวลาตรวจสอบ

กองพัสดุ (กอง 2) จํานวน  290  คนวัน  โดยใหเริ่มตรวจสอบต้ังแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2547  
เปนตนไป  และมีผูรับผิดชอบตรวจสอบ 4 คน  ทั้งนี้ กองพัสดุดังกลาวประกอบดวย             
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งานจัดซ้ือครุภัณฑ (กิจกรรม 2)  ซึ่งกําหนดใหใชเวลาตรวจสอบ  90  คนวัน  ตามตัวอยาง
สมมติวาหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดมอบหมายใหนางสามัคคี จิตต้ังม่ัน และ      
น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร  เปนผูตรวจสอบงานจัดซ้ือครุภัณฑของกองพัสดุ  ดังน้ัน แผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกองพัสดุงานจัดซ้ือครุภัณฑ  จึงควรกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
ไว  45  วันทําการ  (2 คน X 45 วันทําการ  =  90 คนวัน)  โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี  1 มิถุนายน –     
2  สิงหาคม  2547  (ในชวงเวลาท่ีตรวจสอบดังกลาวมีวันหยุดเสารและอาทิตย รวม 18 วัน)  
และมีผูรับผิดชอบตรวจสอบ  คือ  นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน  และ  น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
 

4. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
เมื่อกําหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงคและขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

กองพัสดุ งานจัดซ้ือครุภัณฑ ตามขอ 1 – 3 แลว  ลําดับตอไป ผูตรวจสอบภายในควรกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบกองพัสดุ งานจัดซ้ือครุภัณฑ วาจะตรวจสอบโดยเร่ิมตน 
จนถึงส้ินสุดอยางไร  ภายใตขอบเขตการปฏิบั ติงานท่ีกําหนด  และจะตองใหบรรลุ
วัตถุประสงคและครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีต้ังไวดวย  รวมทั้งควรกําหนดใหไดขอ
ตรวจพบเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานและขอเท็จจริงใน  5  เรื่อง  ดังน้ี 

1) สิ่งที่ควรจะเปน  (Criteria)  มีกฎหมาย  ระเบียบ  และระบบการควบคุมภายใน
อะไรบาง  ที่กําหนดเกี่ยวกับการจัดซ้ือครุภัณฑ 

2) สิ่งท่ีเปนอยู  (Condition)  สภาพการดําเนินงานเก่ียวกับงานจัดซ้ือครุภัณฑที่เปนอยู  
เปนอยางไรบาง 

3) ผลกระทบ  (Effects)  มีผลกระทบหรือผลเสียหายอะไรบางท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน  
หากสภาพการดําเนินงานจัดซ้ือครุภัณฑที่เปนอยูจริงแตกตางจากท่ีกฎหมาย ระเบียบ และ
ระบบการควบคุมภายในกําหนดไว  (สิ่งท่ีเปนอยูแตกตางจากส่ิงท่ีควรจะเปน)   

4) สาเหตุ  (Cause)  มีสาเหตุสําคัญอะไรบางท่ีทําใหสภาพการดําเนินงานจัดซ้ือครุภัณฑ
ที่เปนอยูจริงแตกตางจากท่ีกฎหมาย ระเบียบ และระบบการควบคุมภายในกําหนดไว 

5) ขอเสนอแนะ  (Recommendation)  มีแนวทางการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานจัดซ้ือ
ครุภัณฑใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบการควบคุมภายใน  หรือใหมีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอยางไรบาง 

ทั้งน้ี ตัวอยางแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบกองพัสดุ งานจัดซ้ือครุภัณฑ ไดแสดงไว
ในหนาท่ี  90 – 91  
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5. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
เมื่อไดกําหนดเรื่องตาง ๆ ตามขอ 1 - 4  เรียบรอยแลว  ลําดับถัดไป ควรนําขอมูลตาง ๆ     

ที่ไดกําหนดไวแลวดังกลาว  มาจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบกองพัสดุ งานจัดซ้ือ
ครุภัณฑ  ซึ่งสามารถจัดทําไดตามหนาท่ี  89 – 91  
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หนวยตรวจสอบภายใน 
แผนการปฏิบัติงาน  

 

หนวยรับตรวจ  กองพัสด ุ
 

กิจกรรมท่ีตรวจสอบ งานจัดซ้ือครุภณัฑ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ในเร่ืองการจัดซ้ือครุภัณฑ 
2. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑ

ตามแผนการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 
 

วัตถุประสงคในการปฏิบัตงิาน 
1. เพื่อใหทราบวาการจัดซ้ือครุภัณฑเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อใหทราบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือครุภัณฑเปนไปอยาง      

เหมาะสมและมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนฯ 
3. เพื่อใหทราบวาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีกําหนดไว

สามารถควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือครุภัณฑไดปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

4. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวของ  หรือไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือครุภัณฑ  

5. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือ
ครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตการปฏิบัตงิาน  
      1. ตรวจสอบแผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑป 2546 และแผนการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑป 2547 
      2. ตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑของป 2546 ท่ีไมเปนไปตามแผนฯ ทุกรายการ   
 3. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 
                                    ฯลฯ   
 

จํานวนวันในการตรวจสอบ 45  วันทําการ   เร่ิมต้ังแตวนัท่ี  1  มิถุนายน   -  2  สิงหาคม  2547 
 

ผูรับผดิชอบในการตรวจสอบ 
1. นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
2. น.ส.รุงอรุณ  พากเพยีร 
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แนวทางการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

 
วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ วันท่ี 

ตรวจสอบ 
รหัสกระดาษ

ทําการ 
1. ศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ  โดยขอจากกองพัสดุหรือ website ท่ีเกี่ยวของ 
2. ศึกษาแผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑ  

สอบถามและสังเกตการณการปฏิบัติงานดานการ
จัดซ้ือครุภัณฑ  พรอมท้ังจัดทํา Flowchart เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑ  และหารือกับหนวย 
รับตรวจ 

3. ศึกษาและทําความเขาใจกับหนวยรับตรวจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือครุภัณฑท่ี
หนวยรับตรวจกําหนด 

4. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซ้ือครุภัณฑวาจัดทํา
เหมาะสมและเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวของหรือไม  ในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

      - ข้ันตอนการจัดทําแผนฯ     
      - ข้ันตอนการจัดซ้ือ    ระยะเวลาจัดซ้ือ    และความ  
         เหมาะสมของปริมาณจัดซ้ือ 
      - ความเหมาะสมของระยะเวลาการจายชําระให
เจาหนี้ 
                  ฯลฯ 
5. ตรวจสอบวาผลการปฏิบั ติงานดานการจัดซ้ือ

ครุภัณฑเปนไปตามแผนฯ ท่ีกําหนดหรือไม  ใน
กรณีท่ีผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนฯ ใหหา
ขอเท็จจริงวาเกิดจากสาเหตุใด  และมีผลกระทบ
อยางไรบาง     โดยสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
และสังเกตการณการปฏิบัติงาน 

6. สอบทานกระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีจัดทําเปน 
Flowchart ตามขอ 2  วาเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของหรือไม 

นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพยีร 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
 
 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพยีร 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพยีร   
 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 

1 – 2 
มิ.ย. 47 
1 – 4 
มิ.ย. 47 

 
 
 

3 – 7 
มิ.ย. 47 

 
 
 
 
 
 
 
     7 – 22  
    มิ.ย. 47 
 
 
 
 
 
 
   8 – 10  
  มิ.ย. 47 
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วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ วันท่ี 

ตรวจสอบ 
รหัสกระดาษ

ทําการ 
7. สอบทานกระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีไมสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนฯ วาเกิดจากข้ันตอนใดของ
กระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีกําหนดไว  และควร
ปรับปรุงแกไขอย างไรบ าง   โดยเปรียบเทียบ 
สอบถาม สัมภาษณและสังเกตการณการปฏิบัติงาน
ดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 

8. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือ  
ครุภัณฑวารัดกุม เพียงพอ และสามารถลดความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดหรือไม  และควรมีการเพิ่ม
หรือลดการควบคุมหรือไม และในเร่ืองใด   

9. สังเกตการณการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดซ้ือครุภัณฑวาไดปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีกํ าหนดหรือไม  อยางไร  หาก
เจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ี
กําหนด  ใหหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานดานใดและมีแนวทางแกไข
อยางไร 

10. สรุปปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง
แกไขตางๆ ท่ีไดจากการตรวจสอบท้ังหมด 

11. ขยายผลการตรวจสอบ เพื่อใหไดหลักฐานเพิ่มเติม
ตามท่ีตองการ 

12. ประชุมกับหนวยรับตรวจ 
13. สรุปและรางรายงานผลการปฏิบัติงาน 

นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
 
 
 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพยีร 
 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังม่ัน 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพยีร 
         ”                 ” 
 
         ”                 ” 
         ”                 ” 

  11 – 22  
  มิ.ย. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

  23 มิ.ย.47 
       ถึง 
   6 ก.ค. 47 
 
 
 
 
 
   7 ก.ค.47 
        ถึง 
   2 ส.ค.47 
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สรุปผลการตรวจสอบ 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

 
ผูจัดทํา………………………………………..…….. 
วันท่ี……………………………………..………….. 
 
ผูสอบทาน………………………………..………… 
วันท่ี……………………………………..………….. 
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บรรณานุกรม 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2542   

ของกระทรวงการคลัง 
 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
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แนวปฏิบัติการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
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แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
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