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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญ/ควำมเป็นมำ
มาตรฐานด้านการปฏิบั ติงาน ในส่ ว นของการบริห ารงานตรวจสอบภายในว่าหั ว หน้า หน่ ว ย
ตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง จัดทาแผนการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดโดยระบุวิเคราะห์ ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางได้กาหนด การจัดทาแผนการตรวจสอบบนฐานของความ
เสี่ยง (Risk-based Plan) เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดมาทาการตรวจสอบก่อนตามลาดับ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งในการจัดทาแผนดังกล่าวทาให้งานตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับใน
มาตรฐานการทางานจากผู้บริหาร และผู้รับตรวจเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามวิธีการประเมินความเสี่ยง
เพื่อเลือกหน่วยรับตรวจในแบบเดิมนั้น สมควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ เริ่มจัดทาแผนการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
เพื่อเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก/สูง มาทาการตรวจสอบในทุกหน่วยงานแทนการเลือกหน่วย
รับตรวจ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับการตรวจสอบทุกปีและยังทาให้มองเห็นภาพรวมในเรื่องดังกล่าว
ทั้งมหาวิทยาลัย โดยได้นาความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้
จัดทาขึ้นตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทา
แผนการตรวจสอบ
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวผู้เขียนจึงนามาเขียนเป็นคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง กำรจัดทำ
แผนกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ สวนสุนัน ทำ เพื่อใช้เป็นคู่มือในกรปฏิบัติง าน ให้
ผู้ปฏิบัติงานทางานทดแทนกันได้และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของคู่มือ
เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ให้มีการปฏิบัติงานเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และระเบียบ หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่กาหนด อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
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ประโยชน์ของคู่มือ
1.ได้เป็นคู่มือในกรปฏิบัติงาน
2.ได้เป็นคู่มือให้เพื่อนผู้ปฏิบัติงานทางานทดแทนกันได้
3.ได้เป็นคู่มือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตของคู่มือ
ขอบเขตงานตรวจสอบจะต้องครอบคลุมสาระสาคัญ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและระเบียบที่
กาหนดโดยหน่วยงานภายนอก คือ
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมาตรา 79
2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ส่วนที่ 6 หลักธรรมาภิบาล โดยมาตรา 21
3. หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลั แกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
4. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางได้กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2559
5. นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2561

นิยำมศัพท์เฉพำะ/นิยำมปฏิบัติกำร
กำรตรวจสอบภำยใน หมายความว่า กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้
คาปรึกษา อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
กำรให้หลักประกัน หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรมเพื่อนามา
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลขององค์กร
เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี
กำรให้คำปรึกษำ หมายความว่า การให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ และปรับปรุงการ
ดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องความคล่องตัวในการดาเนินงาน
การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม
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แผนกำรตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดทา
ขึ้นโดยจัดทาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่
ละเรื่องผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งระบบงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แผนกำรตรวจสอบประจำปี หมายความว่า แผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี และ
ต้องจัดทาให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กาหนดไว้
แผนกำรตรวจสอบระยะยำว หมายความว่า แผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้น
ไปโดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 – 5 ปี และแผนฯ ต้องกาหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด
กำรควบคุมภำยใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานซึ่งคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุก
ระดับชั้นและบุคลากรทุกคนขององค์กรมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่
สมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
กำรประเมินควำมเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบรวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใดหรือเงื่อนไขอย่างใดที่จะมี
ผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
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บทที่ 2
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร และขั้นตอน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญสูงด้านการตรวจสอบภายใน การดาเนินการหรือแก้ปัญหาที่ยากในหน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การดาเนินงานการตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบ
หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
- ดาเนินการกาหนดขั้นตอนการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น การ
ตรวจสอบบัญชีการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ การตรวจสอบการดาเนินงาน การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบด้านการบริหาร การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อปรับปรุงและ
เสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ ต่ อผู้ บริ ห ารประกอบการพิ จารณาได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
- ดาเนินการให้คาปรึกษา แนะนา การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกากับ
ดู แลที่ ดี ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ เพื่ อให้ มั่ นใจว่ ามี ระบบการควบคุ มภายในและระบบการก ากั บดูแลที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
- ดาเนินการให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะแนวทางในการปฏบัติงานตรวจสอบแก่
ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน และสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่ อให้งานการ
ตรวจสอบสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
- ดาเนินการให้คาปรึกษา ตอบข้อหารือ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาการดาเนินงานให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้การ
ดาเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ
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- ดาเนินการจัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายในนาเสนอ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงในรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรายงานผลการตรวจสอบภายใน และนาเสนอรายงานผล
การตรวจสอบภายในต่อไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
- ดาเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
และช่วยป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและการทุจริตภายในองค์กร
- ดาเนินการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อประเมินข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธ์ที่เกิดขึ้น
- ดาเนินการจัดทาแฟ้มงานการตรวจสอบอย่างเป็นระเบียบ สะดวกในการค้นหา เพื่อใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ในอนาคต
- ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
ด้ำนกำรวำงแผน
-วางแผนการตรวจสอบประจาปี เพื่อให้ได้แผนการตรวจที่เหมาะสม เสนอผู้บริหาร
อนุมัติ
-กาหนดแผนปฏิบัติงานตรวจสอบของงานตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบเป็นไปโดย
สม่าเสมอ และการตรวจสอบสามารถแล้วเสร็จได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กาหนด
-วางแผนการทางาน กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ด้านการตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
-กาหนดรูปแบบและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแผนการตรวจสอบภายในและ
การดาเนินการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์
-วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมา ย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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ด้ำนกำรประสำนงำน
-ประสานการทางานกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและติดตามประเมินผล/ผู้ตรวจสอบ
ภายในที่มปี ระสบการณ์ เพื่อปรึกษาหารือ และขอความเห็นคาแนะนา รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือที่จะ
ทาให้งานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถประสงค์เป้าหมายและการตรวจสอบที่กาหนด
-ประสานการทางานกับคณะผู้บริหารในการดาเนินการตรวจสอบภายใน โดยมีบทบาทใน
การให้ความเห็นและคาแนะนา เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
-ประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงการคลัง
-ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมในการกาหนดแนวทางจัดทาร่างแผนการ
ตรวจสอบประจาปีของหน่วยตรวจสอบภายใน
-ประสานงานด้ า นตรวจสอบภายในกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว้
ด้ำนกำรบริกำร
-ให้คาปรึกษา แนะนา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การกากับดูแลที่ดีของหน่วยรับตรวจ เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการกากับดูแลที่ดีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
-แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการตรวจสอบภายในแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานถูกต้องและดาเนินไปอย่างราบรื่น
-ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงด้านการตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหาร บุคลากร
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ด้านการ
ตรวจสอบภายในที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
-จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและจัดทาแฟ้ม งาน
การตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน และใช้ประกอบการ
ตรวจสอบและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร(Organization Chart)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายตรวจสอบและติดตามประเมินผล

1.งานธุรการและสารบรรณ
2.งานจัดประชุม
3.งานการเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน
4.งานพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน
5.งานบุคลากร
6.งานแผนงานและงบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายใน
7.งานประกันคุณภาพ หน่วยตรวจสอบภายใน
8.งานการจัดการความรู้(KM)หน่วยตรวจสอบภายใน
9.งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
10.งานตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบ.

1.งานสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
ความเสีย่ ง(.ปส)
2.งานวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน
3.งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน
4.งานตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
5.งานตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
6.งานตรวจสอบการดาเนินงาน
7.งานตรวจสอบสารสนเทศ
8.งานตรวจสอบการบริหาร
9.งานติดตามผลการตรวจสอบภายในตามข้อเสนอแนะ
10.งานบริการให้คาปรึกษา
11.งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
12.งานจัดทาแบบประเมินตนเองของส่วนราชการ
(กรมบัญชีกลาง)
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โครงสร้ำงของบริหำร (Administration Chart)
อธิการบดี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักตรวจสอบภายใน
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โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart)
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี

นำงปรำณีพร บุญประภำศรี
รักษำกำรในตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน

นางสาวสุธันยา พุทธา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

นายพีร ปัทม์กชกร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมชนก แดงโคนา
นักตรวจสอบภายใน
นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล
นักตรวจสอบภายใน

นายวรพันธุ์ นิลสาราญจิต
นักตรวจสอบภายใน
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
ปัจจุบันการตรวจสอบภายในได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบจากการตรวจสอบความถูกต้องใน
การใช้จ่ายเงินไปสู่การตรวจสอบที่เน้นประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสาคัญ นอกจากนี้ งาน
ตรวจสอบภายในในอนาคตจะเป็นงานบริการที่ให้หลักประกัน ที่เที่ยงธรรมและคาปรึกษาที่เปี่ยมด้วย
คุณค่าแก่ส่วนราชการ ดังนั้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการ
ดาเนินงานต่างๆ ของส่วนราชการ และงานให้คาปรึกษาที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดความเสี่ยง และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการด้วย นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบควรกาหนดให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เป้าหมายหรือนโยบาย
ของส่ ว นราชการ หรื อขอบเขตของงานตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการและกระทรวง ในการวาง
แผนการตรวจสอบ ควรคานึงถึงเรื่องต่อไปนี้

วิธีกำรปฏิบัติงำน
1.ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โดยทั่วไปการบริหารงานและการดาเนินงานต่าง ๆ ของส่วนราชการอาจเกิดเหตุการณ์
หรือการกระทาใดที่มีผลกระทบให้การบริหารงานและการดาเนินงานของ ส่วนราชการเกิดความเสียหาย
ผิดพลาด รั่วไหล สูญเปล่าหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ ซึ่งหมายถึงอาจเกิดความเสี่ยงใน
การบริหารงานและการดาเนิน งาน ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบจึงควรวางแผนให้ ครอบคลุ ม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง โดยคานึงถึงเรื่อง ดังนี้
1.1. ความเสี่ยงที่สาคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานและการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ และวิธีการที่จะทาให้ผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
1.2. ความเพียงพอและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุม เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรอบและรูปแบบการควบคุมมาตรฐาน
1.3. โอกาสที่จะทาการปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมให้ดีขึ้น
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2.วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบได้แก่
2.1. วัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน (Operation) โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า
2.2. วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Finance) โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินหรือตัวเลข
ทั้งจากงบการเงินและจากการปฏิบัติงานในกระบวนการที่จะตรวจสอบนั้น มีความถูกต้อง เพียงพอ
ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
2.3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการปฏิบั ติต ามกฎหมายและระเบี ยบ (Compliance) โดย
มุ่งเน้นให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดทั้งจากภายในส่วนราชการและภายนอกส่วนราชการ
การกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ จึงควรกาหนดโดยคานึงถึง
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบดังกล่าวด้วย รวมทั้งควรกาหนดให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยง การ
ควบคุม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และควรสะท้อนให้เห็นถึงผลของการ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะทาการทบทวนหรือตรวจสอบ
3. ขอบเขตของกำรตรวจสอบ
เพื่อให้การกาหนดขอบเขตการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ หน่วยรับตรวจ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวนคนวันที่จะตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยตรวจสอบภายใน จึงควร
คานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
3.1. ควรพิจ ารณาข้ อ มู ล ของหน่ว ยรั บตรวจให้ ค รอบคลุ มถึ ง ระบบงาน หน่ว ยงาน
บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรพิจารณาก่อนการวางแผนการตรวจสอบ
3.2. ควรกาหนดหน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่จะตรวจสอบตามผลการประเมินความ
เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ผลการตรวจสอบครั้งก่อน รวมทั้งนโยบายการตรวจสอบของหัวหน้าส่วน
ราชการ
3.3. ควรมั่นใจว่าขอบเขตของการตรวจสอบจะเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้
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4. ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่ บุคลากร เวลา และงบประมาณ ซึ่งมีอยู่อย่างจากัด
ดังนั้น ควรจัดสรรทรัพยากรที่มีจากัดในหน่วยตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และคานึงถึงลักษณะและ
ความซับซ้อนของงานที่จะทาการตรวจสอบด้วย โดยควรพิจารณาดังนี้
4.1. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรคานึงถึงจานวน ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในที่ดารงตาแหน่งอื่นที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแต่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน
4.2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบมีจ ากัด กล่าวคือ แผนการตรวจสอบระยะยาว มีระยะเวลาการตรวจสอบ
ประมาณ 3 – 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจาปี มีระยะเวลาตรวจสอบภายใน 1 ปี ซึ่งใน 1 ปีมี
วันทาการประมาณ 240 วัน ดังนั้น ควรกาหนดหน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่จะตรวจ จานวนผู้ตรวจสอบ
และจานวนวันที่จะตรวจสอบ ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้
4.3. งบประมาณ ควรพิจารณาว่าการเข้าตรวจแต่ละครั้งต้องใช้เงินงบประมาณหรือไม่
และเป็นจานวนเท่าใด และพิจารณาด้วยว่าควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบภายในในด้านใดและ
ต้องใช้งบประมาณเพื่ออบรมเป็นจานวนเท่าใด รวมถึงจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่อย่างไร เพื่อให้สามารถกาหนดวงเงินในการขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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บทที่ 4
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน
แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทิศทางของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เดิน
ไปในแนวทางที่ได้กาหนดไว้ หากระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่ อ แผนการตรวจสอบที่ ว างไว้ หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรปรั บปรุงแก้ไขแผนการ
ตรวจสอบให้ถูกต้องเหมาะสม โดยแผนการตรวจสอบควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิ บั ติง าน รวมทั้ ง แผนเกี่ ยวกั บบุ ค ลากรและงบประมาณ ทั้ ง นี้ แ ผนการ
ตรวจสอบของแต่ละส่วนราชการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการดาเนินงานของส่วนราชการและ
นโยบายของส่วนราชการ และแผนการตรวจสอบต้องเสนอให้หัว หน้าส่วนราชการอนุมัติอย่า งเป็น
ทางการต่อไป

แนวปฏิบัติกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ รำยละเอียดในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
1. ประเภท และส่วนประกอบของแผนการตรวจสอบ
2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
3. การเสนอแผนการตรวจสอบ
4. การทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ

1.ประเภทและส่วนประกอบของแผนกำรตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
แผนกำรตรวจสอบระยะยำว เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 – 5 ปี ซึ่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
ของส่ ว นราชการ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบระยะยาวอาจมีก ารปรับปรุง แก้ ไ ขตามความจ าเป็ น และ
เหมาะสม
แผนกำรตรวจสอบประจำปี เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้าโดยมีรอบระยะเวลา 1 ปี ในกรณีที่มี
การจั ดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว หั ว หน้าหน่ว ยตรวจสอบภายในควรกาหนดให้ส อดคล้ องกับ
แผนการตรวจสอบระยะยาวที่กาหนดไว้ และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจาปี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงแผนการตรวจสอบระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบ
ประจาปีที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงด้วย แผนการตรวจสอบประจาปีควรประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow chart)
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2.ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ และควรนาข้อมูลของฝ่ายบริหารและหรือ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบครั้งก่อน มาพิจารณาวางแผนการตรวจสอบด้วย ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสีย่ งเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว

รวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
สภาพแวดล้อมและข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยงานและกิจกรรม เช่น
โครงสร้างอัตรากาลัง แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ

ก. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนด

จัดระบบข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์ความเสีย่ ง
(Risk Model)
วิเคราะห์ข้อมูล

ข. ดาเนินการประเมินความเสีย่ ง
(Risk Assessment)

แจกแบบสอบถามบัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
กาหนดแก่หน่วยรับตรวจ(คณะ/สานัก/สถาบัน)

15

กาหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
โดยยึดหลักการของ coso , หลักการ
บริหารจัดการ 5 ด้านของกรมบัญชีกลาง

ต่อ ต่อ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ

วิเคราะห์ความเสี่ยง

ประมวลผลและแปรผลของข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ส่งให้หน่วยรับตรวจ

จัดลาดับความเสี่ยง

สรุปผลและจัดลาดับหน่วยรับตรวจที่ต้อง
เข้าตรวจก่อน-หลัง ตามคะแนนความเสี่ยง
จากมากไปน้อย

ค. การจัดทาแผนการตรวจสอบ
(Audit Plan)

จัดทาแผนการตรวจสอบ
ตามลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
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2.1. กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
ก่อนเริ่มวางแผนการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในควรประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การวางแผนการตรวจสอบ เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความมี นั ย ส าคั ญ ของความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานของส่วนราชการว่า ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร หรือมีโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด รวมถึงได้มีการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
หรือไม่ อย่างไร โดยวิธีการประเมิน ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ควรเริ่มจากการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และสิ้นสุดที่ขั้นตอนการจัดลาดับความ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จะทาให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจ
และหรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของส่ ว นราชการมี ค วามเสี่ ย งอะไรบ้ า ง โดยอาจแยกความเสี่ ย ง ตามกิ จ
กรรมการบริหารจัดการที่มี 5 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการบริหารความรู้ ด้าน
การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ หรือแยกตามความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลัก
ของการตรวจสอบที่มี 3 ด้าน คือ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบ รวมทั้งทราบว่าแต่ละหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมมีคะแนนความเสี่ยงในแต่ละด้านและ
โดยรวมมากน้อยเพียงใด โดยเรียงลาดับจากคะแนนสูงสุดไปยังคะแนนต่าสุด ดังนั้น การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบจึงถือเป็นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การกาหนดเวลาตรวจสอบและการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบเป็นไป
อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ส่วนราชการ
2.2. กำรวำงแผนกำรตรวจสอบระยะยำว
เมื่อประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ เสร็จแล้ ว หน่ว ยตรวจสอบ
ภายในควรนาคะแนนความเสี่ยงที่ได้ของแต่ละหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมมาวางแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว ดังนี้
2.2.1. กำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
การกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว จะกาหนด
กว้าง ๆ ตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง เพื่อแสดง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบระยะยาว จะทา
ให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น หากผลการประเมินความเสี่ยงพบว่า ส่วนราชการ
อาจมีความเสี่ยงในด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ก็
อาจกาหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกว้าง ๆ ได้ดังนี้
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- เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การบริ ห ารงานและการด าเนิ น งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ
- เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
กาล
- เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรีที่กาหนด
อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ได้มอบหมายนโยบายการตรวจสอบ โดยให้เน้นการตรวจสอบด้านใดด้านหนึ่ง เช่น มอบหมายให้เน้น
การตรวจสอบการดาเนินงาน เป็นต้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในก็ควรกาหนดวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบให้เน้นด้านการดาเนินงานเป็นหลักตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายด้วย
2.2.2. จัดลำดับควำมสำคัญ
เมื่อได้กาหนดวัตถุป ระสงค์การตรวจสอบเสร็จแล้ว ลาดับต่อไป หัวหน้าหน่ว ย
ตรวจสอบภายในควรนาผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้ตามข้อ 2.1 มาพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจและหรือ
กิจกรรมใดมีความสาคัญที่ควรจะตรวจสอบในลาดับแรกหรือลาดับถัดไป ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ มีการประเมิน 2 รูปแบบ คือ ประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และ
ประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรนาคะแนนความเสี่ยงของหน่วยงาน
และหรือกิจกรรมดังกล่าว มาจัดลาดับความสาคัญ ดังนี้
2.2.2.1. ในกรณีประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ควรจัดลาดับ
ความสาคัญของหน่วยงานที่มีคะแนนความเสี่ยงสูงไว้เป็นลาดับแรก และลดหลั่นลงมาตามลาดับ
2.2.2.2. ในกรณีประเมินความเสี่ ยงในระดับกิจกรรม สามารถจัดล าดับ
ความสาคัญได้ 2 รูปแบบ คือ
2.2.2.2.1. จัดล าดับความส าคัญตามกิจกรรม โดยควรจัดล าดับ
ความสาคัญของกิจกรรมที่มีคะแนนความเสี่ยงสูงไว้เป็นลาดับแรก และลดหลั่นลงมาตามลาดับ
2.2.2.2.2. จัดล าดับความส าคัญตามหน่ว ยงาน โดยนาคะแนน
ความเสี่ยงของทุกกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมารวมกันและหาค่าเฉลี่ยก็จะได้คะแนนความเสี่ยงของแต่
ละหน่วยงาน แล้วจัดเรียงลาดับความสาคัญของหน่วยงานที่มีคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยสูงไว้เป็นลาดับแรก
และลดหลั่นลงมาตามลาดับ
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ตัวอย่ำง
การประเมิน ความเสี่ ยงในระดับกิจกรรม ผลการประเมินความเสี่ ยงเรียงล าดับจาก
กิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดไปคะแนนต่าสุดเป็นดังนี้
หน่วยงำน
กิจกรรม คะแนนควำมเสี่ยง หน่วยงำน
กิจกรรม คะแนนควำมเสี่ยง
กอง 3
กิจกรรม 4
3.00
กอง 5
กิจกรรม 3
2.41
กลุ่มงาน 3
กิจกรรม 2
2.98
กลุ่มงาน 2
กิจกรรม 2
2.41
กลุ่มงาน 1
กิจกรรม 1
2.96
สานัก 4
กิจกรรม 2
2.39
กลุ่มงาน 1
กิจกรรม 4
2.95
สานัก 4
กิจกรรม 1
2.38
กอง 4
กิจกรรม 3
2.92
กลุ่มงาน 2
กิจกรรม 4
2.36
กลุ่มงาน 3
กิจกรรม 3
2.90
กอง 5
กิจกรรม 4
2.36
กอง 4
กิจกรรม 5
2.87
กอง 2
กิจกรรม 3
2.35
กอง 3
กิจกรรม 1
2.86
สานัก 4
กิจกรรม 2
2.31
กอง 1
กิจกรรม 3
2.86
กอง 2
กิจกรรม 2
2.31
กอง 3
กิจกรรม 3
2.83
ศูนย์
กิจกรรม 1
2.30
กอง 1
กิจกรรม 1
2.81
สานักงาน
กิจกรรม 1
2.29
กอง 4
กิจกรรม 4
2.81
สานัก 3
กิจกรรม 4
2.25
กอง 1
กิจกรรม 2
2.79
สานัก 1
กิจกรรม 2
2.25
กลุ่มงาน 3
กิจกรรม 2
2.74
สานักงาน
กิจกรรม 2
2.20
กลุ่มงาน 3
กิจกรรม 3
2.74
สานัก 1
กิจกรรม 2
2.12
กลุ่มงาน 1
กิจกรรม 2
2.71
ศูนย์
กิจกรรม 1
2.04
กลุ่มงาน 1
กิจกรรม 1
2.67
สานัก 2
กิจกรรม 3
2.00
กอง 1
กิจกรรม 2
2.63
สานัก 3
กิจกรรม 2
1.95
สานัก 4
กิจกรรม 1
2.62
สานักงาน
กิจกรรม 3
1.91
กอง 5
กิจกรรม 5
2.58
สานัก 3
กิจกรรม 1
1.83
กลุ่มงาน 2
กิจกรรม 4
2.57
สานัก 2
กิจกรรม 1
1.75
กลุ่มงาน 2
กิจกรรม 5
2.55
สานัก 2
กิจกรรม 4
1.75
กลุ่มงาน 2
กิจกรรม 3
2.55
สานัก 2
กิจกรรม 3
1.70
กอง 5
กิจกรรม 1
2.53
สานักงาน
กิจกรรม 1
1.66
กอง 2
กิจกรรม 1
2.49
สานัก 1
กิจกรรม 3
1.58
กอง 2
กิจกรรม 4
2.45
ศูนย์
กิจกรรม 3
1.58
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วิ ธี ก ารจั ด ล าดับ ความส าคั ญตามหน่ ว ยงานตามผลการประเมิ นความเสี่ ย งในระดับ
กิจกรรม แสดงได้ตามตารางดังนี้
ตำรำงจัดลำดับควำมสำคัญตำมหน่วยงำนตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงในระดับกิจกรรม
หน่วยงำน
คะแนนควำมเสี่ยง
ระดับ
ลำดับ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม รวม
1
2
3
4
5
กอง 3

81.2

98.2

86.2

กลุ่มงาน 3 96.2

71.2

74.2

กอง 4

86.2

79.2

90.2

กลุ่มงาน 1 67.2

63.2

92.2

กอง 1

62.2

74.2

กลุ่มงาน 2 53.2
กอง 5

65.8

เฉลี่ย ควำมเสี่ยง ควำมสำคัญ
883.2

3

1

28.14 856.2

3

2

55.8

850.2

3

3

95.2

17.11 793.2

3

4

83.2

81.2

00.11 750.2

3

5

39.2

55.2

36.2

38.12 476.2

2

6

49.2

41.2

35.2

57.2

82.9

455.2

2

7

สานัก 4

38.2

31.2

41.2

36.2

04.12 408.2

2

8

กอง 2

30.2

31.2

41.2

45.2

47.9

368.2

2

9

สานัก 3

75.1

25.2

91.1

91.5

970.1

1

10

สานักงาน

83.1

12.2

58.1

78.7

945.1

1

11

ศูนย์

29.2

54.1

00.2

83.5

943.1

1

12

สานัก 1

04.2

20.2

58.1

82.5

940.1

1

13

สานัก 2

66.1

95.1

70.1

06.7

765.1

1

14

00.3

87.2

55.2

58.2

25.2

75.1
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ตำรำงแปลงค่ำคะแนนควำมเสี่ยงเป็นระดับควำมเสี่ยง
คะแนนควำมเสี่ยง
2.51 - 3.00
2.00 - 2.50
1.00 - 1.99

ระดับควำมเสี่ยง
สูง = 3
ปานกลาง = 2
ต่า = 1

การจัดลาดับความสาคัญตามกิจกรรมตามข้อง 2.2.2.1 ควรทาในกรณีที่
ส่วนราชการมีขนาดเล็ก มีหน่วยงานและกิจกรรมไม่มาก แต่ถ้าเป็นส่วนราชการขนาดใหญ่และมีกิจกรรม
มาก ควรจัดลาดับความสาคัญตามหน่วยงานตามข้อ 2.2.2.2 เนื่องจากหากมีกิจกรรมมากและมีคะแนน
ความเสี่ยงแตกต่างกัน และต้องเข้าตรวจหน่วยงานนั้น ๆ ในหลายช่วงเวลาภายใน 1 ปี จะเป็นการ
รบกวนเวลาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ ดังนั้น หากจะต้องเข้าตรวจสอบหน่วยงานใด
ควรพิจารณาว่าหน่วยงานนั้นมี กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงก็ควรวางแผนตรวจกิจกรรมนั้น ๆ ก่อน โดย
ตรวจสอบในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด สาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่า ควรวางแผนตรวจสอบในปีถัดไป
2.2.2.3. ในกรณีประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
กิจกรรม เช่น หน่วยงานประเมินความเสี่ยงในระดับ หน่วยงาน และกิจกรรม ควรจัดลาดับความสาคัญ
แบบผสมตามข้ อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2 นอกจากจะน าผลการประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผนการ
ตรวจสอบมาเป็นข้อมูลในการจัดลาดั บความสาคัญแล้ว หน่วยตรวจสอบภายในควรนาข้อมูลอื่น ๆ มา
ประกอบการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญด้วย ดังนี้
- วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
- ผลการประเมินความเสี่ยงครั้งสุดท้าย ผลกระทบของการบริหารและควบคุม
ความเสี่ยง
- เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยรับตรวจต้องการให้ตรวจสอบ
- ผลการตรวจสอบครั้งก่อน
ตัวอย่างเช่น หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ตรวจสอบกิจกรรมใดก่อน ก็ควรนา
กิจกรรมนั้น มาวางแผนตรวจสอบในลาดับแรก ๆ แม้ว่าการจัดลาดับความสาคัญตามผลการประเมิน
ความเสี่ยงอาจอยู่ในลาดับกลาง ๆ เป็นต้น

2.2.3. พิจำรณำระยะเวลำในกำรตรวจสอบ
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เมื่ อ สามารถจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของหน่ ว ยรั บ ตรวจและหรื อ กิ จ กรรมที่ จะ
ตรวจสอบแล้ว ในลาดับต่อไป หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรวางแผนว่าจะเข้าตรวจหน่วยรับตรวจ
และหรือกิจกรรมดั งกล่ าวกี่ปี และปีใดควรจะตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมใดบ้าง ทั้งนี้
หน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่มีความสาคัญในลาดับ แรก ๆ ควรกาหนดให้มีการตรวจสอบในปีแรก
และอาจกาหนดความถี่ในการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้
2.2.4. คำนวณจำนวนคนวันที่จะทำกำรตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายในควรนารายชื่อหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรม ระยะเวลา
และความถี่ในการตรวจสอบตามที่กาหนดไว้แล้ว มาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดสรรอัตรากาลังของผู้
ตรวจสอบภายในที่มีอยู่ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะตรวจสอบหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ดังกล่าวที่กาหนดไว้ภายใต้แผนการตรวจสอบระยะยาว โดยพิจารณาว่า ในแต่ละหน่วยรับตรวจและหรือ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบจะต้องใช้จานวนคนวันเท่าใด ซึ่งเมื่อรวมจานวนคนวันของทุกหน่วยรับตรวจและ
หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบแล้ว จะต้องไม่เกินจานวนคนวันที่มีอยู่ ทั้งสิ้นตามระยะเวลาของแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว
ตัวอย่ำง
ส่วนราชการ ก. มีผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด 3 คน และใน 1 ปี มีวันทาการ
ทั้งสิ้น 240 วัน ( 1 เดือนมีประมาณ 20 วันทาการ ) โดยแผนการตรวจสอบ ระยะยาวกาหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ก. จะมีจานวนคนวันที่จะทาการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบระยะยาวทั้งสิ้นเท่ากับ 2,160 คนวัน ( 3 คน X 240 วัน X 3 ปี ) โดย
ในแต่ละปีจะมี 720 คนวัน ( 3 คน X 240 วัน ) ซึ่งการคานวณจานวนคนวันดังกล่าว ควรคานึงถึงวัน
ต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง ใช้ไปนอกเหนือจากงานตรวจสอบด้วย เช่น จานวนวันที่ไปอบรม /
สัมมนา วันลาป่วย วันลาพักผ่อน เป็นต้น
ต่อจากนั้น พิจารณาว่าแต่ละหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบจะต้องใช้
จานวนคนวันเท่าใด ซึ่งเมื่อรวมจานวนคนวันของทุกหน่วยรับตรวจและหรือ กิจกรรมที่จะตรวจสอบใน
แต่ละปีแล้ว จะต้องมีจานวนคนวันไม่เกิน 720 คนวัน และเมื่อรวมทั้ง 3 ปี จะต้องมีจานวนคนวันไม่
เกิน 2,160 คนวัน
2.2.5. กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบภำยในและงบประมำณที่จะใช้ในกำรตรวจสอบ
ให้ ร ะบุ ว่ามีผู้ ตรวจสอบภายในทั้ งหมดกี่ คนที่จ ะท าการตรวจสอบ และมีร ะดั บ
ตาแหน่งใดบ้างกี่คน รวมทั้งจะใช้งบประมาณเท่าใดบ้าง โดยแยกเป็นงบค่าใช้จ่าย เช่น งบดาเนินการ
งบลงทุน เป็นต้น และแยกรายการโดยไม่ต้องแสดงวิธีการคานวณประกอบ ให้แสดงเป็นยอดรวมของ
แต่ละรายการและยอดรวมทั้งสิ้นในแต่ละปี
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การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว หั ว หน้าหน่ว ยตรวจสอบภายในควรวางแผน
เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ กิจกรรม ระยะเวลา และจานวนคนวัน ที่จะทาการตรวจสอบให้มีความสัมพันธ์
กัน และควรกาหนดให้มีความยืดหยุ่นได้ เพื่อให้สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้ อย่างไรก็ดี หากส่วนราชการใดมีหน่วยรับตรวจจานวนน้อย และมีกิจกรรมที่จะตรวจสอบไม่
มาก ซึ่งสามารถตรวจสอบทั้งหมดได้ภายใน 1 ปี ก็ไม่จาเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบระยะยาว แต่
ต้องวางแผนการตรวจสอบประจาปี
2.3.กำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจำปี
เมื่อได้กาหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้อง
กาหนดแผนการตรวจสอบประจาปี ดังนี้
2.3.1.กำหนดวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจาปี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในควรชี้ให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
ทาขึ้นเพื่อให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับอะไร โดยวัตถุ ประสงค์ของการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี จะมีร ายละเอีย ดของเป้าหมายที่จ ะดาเนิน การที่ชัดเจนกว่าวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่
กาหนดให้แผนการตรวจสอบระยะยาว ตัวอย่างเช่น
- เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารงานและการดาเนินงานต่าง ๆ ได้มีระบบการควบคุม
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
- เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การด าเนิ น งานของงาน / โครงการต่ า ง ๆ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพและประหยัด ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี
- เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายของส่วนราชการหรือไม่
- เพื่อให้แน่ ใจว่าได้มีการจัดการป้องกันและดูแลทรัพย์สิ นของทางราชการอย่า ง
รัดกุมและเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสาร หลักฐานและการบันทึกบัญชีได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการเก็บรักษาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนการ
ตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ และควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวด้วย
2.3.2. กำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
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หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับ
หน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่ตรวจ ความถี่ในการตรวจ และจานวนคนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว และกาหนดระยะเวลาการตรวจสอบโดยระบุวันเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการตรวจสอบไว้ด้วย ในกรณีที่มีสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อเรื่องดังกล่าวที่กาหนดไว้ เช่น
สภาวะเศรษฐกิจ งบประมาณ นโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ปรับเปลี่ยนขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้
2.3.3.กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบทั้งหมด ในกรณีที่แบ่งเป็นสายตรวจให้ ระบุชื่อ
โดยแยกเป็นสายตรวจด้วย แต่ถ้ามีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมาก หัวหน้าสายตรวจพร้อมจานวนและ
ระดับตาแหน่งของผู้รับผิดชอบในแต่ละสายตรวจ
2.3.4. กำหนดงบประมำณที่ใช้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ให้ระบุงบประมาณที่จะใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกเป็นงบค่าใช้จ่าย
และแยกรายการในแต่ ละงบให้ ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง แสดงวิ ธี ก ารค านวณไว้ ด้ ว ย เช่ น งบด าเนิ น การ
ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายเดินทาง ซึ่งแยกเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ และรายการ
ค่าอบรม/สัมมนา งบลงทุนประกอบด้วยรายการค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น

3.กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องเสนอแผนการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดทาแผนการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในควรนาเสนอเรื่องทรัพยากรที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ บุคลากรและงบประมาณ รวมทั้ง ข้อจากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยพิจารณา
จากวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ กิจกรรมที่ตรวจสอบ และระยะเวลาที่มีอยู่ พร้อม
ทั้งการฝึกอบรมที่สาคัญและการพัฒนางานตรวจสอบ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ
ควรมีข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะทาให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถแน่ใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่
กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ

4.กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบ
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เมื่อแผนการตรวจสอบระยะยาว(ถ้ามี) และแผนการตรวจสอบประจาปีได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการแล้ว หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ
อนุมัติ ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทาให้ ไม่
สามารถปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามแผนการตรวจสอบได้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

บทที่ 5
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ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข กำรพัฒนำและข้อเสนอแนะ
ปัญหำอุปสรรค
1. หน่วยรับตรวจยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่หน่วยตรวจสอบอย่างชัดเจนของถึงวัตถุประสงค์
วิธีการตรวจสอบ และลักษณะรายงานที่ต้องการทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า และได้ผลงานที่ไม่ดีเท่าที่ควร
2. หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจาก
ข้อจากัดทางด้านบุคลากร
3. การวางแผนตรวจสอบยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
4. การขอนโยบายความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารเรื่องการจัดทาแผนการตรวจสอบ

แนวทำงแก้ไข
1. จัดทาแผนการตรวจสอบตามเกณฑ์ปัจจัยเสี่ยง และนาข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจมา
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้ตรงตามนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนการตรวจสอบสาหรับการให้คาปรึกษา เน้นเชิงป้องกัน ให้ความรู้
3. ติดตามข้อเสนอแนะในการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ

กำรพัฒนำและข้อเสนอแนะ
1. การจัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานจากผลการประเมินตนเอง ผลประเมินโดยหน่วยรับ
ตรวจและผลประเมินจากกรมบัญชีกลาง
2. การกาหนดมาตรฐานของตามเกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงในการจัดทาแผนการตรวจสอบ
3. การกากับให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนด

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

