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บทนา
การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้น
ตรวจสอบประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า ของการดาเนินงานของส่วนราชการ โดยมี
กระบวนการตรวจสอบเดียวกันกับการตรวจสอบประเภทอื่นๆ เช่น การตรวจสอบการเงินการบัญชี
การตรวจสอบตามกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบการบริหารงาน การตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกาหนด ได้ ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใน 3 กระบวนการหลัก ดังนี้
1. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วยขั้นตอนการสารวจข้อมูลเบื้องต้น
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การวางแผน การตรวจสอบ และ
การวางแผนการปฏิบัติงาน
2. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานที่กาหนด
3. กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยขั้นตอนการ
จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบถึงแนวทางการตรวจสอบการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ตามกระบวนการตรวจสอบ แนวปฏิบัติฯ นี้ จะกล่าวรายละเอียดในการจัดทา แผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน และ การติดตามผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงานของส่วนราชการ

บทที่ 1
ความทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงาน
1. ความหมาย
การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลของ
การดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างดาเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงาน งาน/โครงการหรือไม่ มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใด โดย
ให้ความสาคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลา
ที่กาหนด
การตรวจสอบการดาเนินงานจะทาให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึง
ผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่อาจมีความเสี่ยงเป็นผลให้การดาเนินงาน เบี่ยงเบนไปจาก
ที่ ก าหนด รวมทั้ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคหรื อ ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของการ
ดาเนินงาน ตลอดจนแนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงาน ซึ่งข้อมูลต่างๆ
ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่สาคัญต่อการตัดสินใจของหัวหน้า ส่วนราชการในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ทันกาล อันจะช่วยให้การดาเนินงานของส่วนราชการนั้นๆ
ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กาหนด

2. วัตถุประสงค์
การตรวจสอบการดาเนินงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ทราบว่า ผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนงาน งาน/โครงการที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร
2. เพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของส่ ว นราชการให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน งาน/
โครงการที่กาหนดไว้ ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
3. เพื่ อ ให้ ข้ อ สัง เกต ข้ อ คิด เห็ น และหรื อ ข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข การ
ดาเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด

3.ประโยชน์
1.ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ล และให้มี การใช้ท รั พ ยากรอย่ า ง
ประหยัดและคุ้มค่า

2. ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ
3. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของพฤติกรรมมิ ชอบหรือการทุจริต ลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินไม่บรรลุวัตถุประสงค์
4. คานิยาม
เอกสาร คื อ สิ่ ง หรื อ สื่ อ ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายถึ ง ทิ ศ ทาง แนวทาง ขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการ
ทางาน รูปภาพ แบบออร์ม เป็นต้น
กระดาษทาการ คือ การกาหนดแนวทาง ขั้นตอน หรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

บทที่ 2
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการดาเนินงาน
การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในต้ อ งสามารถประเมิ น และช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ โดยใช้วิธีการ
ที่เป็นระบบและระเบียบ เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ
การตรวจสอบด้านผลการปฏิบัติงาน Performance auditing เป็นการตรวจสอบที่
เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหนคุณภาพอย่างไร
และผลงานที่ ไ ด้ ทั น ต่ อ การน าไปใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ห รื อ ไม่ โดยมี ผ ลผลิ ต และผลลั พ ธ์ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
1. การวางแผนการปฏิบัติงาน
- สารวจข้อมูลและศึกษาเรื่องที่ตรวจสอบ
- ประเมินความเสี่ยง
- วางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- รวบรวมหลักฐาน และจัดทากระดาษทาการ
- สรุปผลการตรวจ
3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- จัดทาร่างรายงานเพื่อสรุปข้อตรวจพบ
- รายงานผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
- นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ
4. การติดตามผลการตรวจสอบ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน Engagement Plan
แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทาขึ้นไว้
หลั ก จากที่ หั ว หน้า หน่ ว ยงานได้ ทาการออกแผนการตรวจสอบประจ าปี ผู้ ต รวจสอบภายในก็ จ ะ
ด าเนิ น การวางแผนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานทราบถึ ง ว่ า จะตรวจเรื่ อ งใด ด้ ว ย
วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และใช้ทรัพยากรเท่าใด จึงจะทาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผล
สาเร็จ

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้กาหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดาเนินงานของแผนงาน
งาน/โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรก าหนดรูปแบบกระดาษทาการสาหรั บการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ และปฎิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดาเนินงาน
2.1 เทคนิคในการตรวจสอบ
เทคนิคการตรวจสอบ เป็นวิธีการที่ผู้ทางานนามาใช้เพื่อให้งานนั้นได้ผลสาเร็จ และเป็นที่
ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบที่ดีจะประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบตามหลักการ และการ
นาหลั กมนุษย์สัมพันธ์ มาประยุ กต์ใช้พร้ อมกั บวิธี การตรวจสอบตามหลั กการนั้น ในระยะขั้นตอนของ
กระบวนการตรวจสอบ การตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบเลือกใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ได้
หลักฐานที่ดีและเชื่อถือได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบแผนการตรวจสอบที่กาหนดขึ้น
การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วนที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลที่
ตรวจ เนื้อจากข้อมูลอาจมีจานวนอยู่มาก ผู้ตรวจสอบอาจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบ
การสอบทาน เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นยา
ความ
สมเหตุสมผล หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยการหา
หลักฐานมายืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่
การคานวณ เป็นการทดสอบความถูกต้องของการคานวณตัวเลขต่างๆ
ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น ตัวเลขการคานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินงาน ตัวเลขการ
คานวณระยะเวลาการดาเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การคานวณพิสูจน์ได้เพียง ความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่นามาคานวณ จึงควรใช้เทคนิคการตรวจสอบอื่นร่วม
ด้วย
การสอบถาม เป็ น การสอบถามผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยรั บ ตรวจ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน

การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้ควรหาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยันข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาถึงความรู้และความเกี่ยวข้องใน
หน้าที่ความรับผิดชอบการดาเนินงานของผู้ถูกสัมภาษณ์ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะสัมภาษณ์ เพื่อที่ว่าในระหว่างสัมภาษณ์
หากข้อมูลหลักฐานจากการสัมภาษณ์ไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลหรือขัดแย้งกับข้อมูลที่มีอยู่
ผู้สัมภาษณ์จะได้สืบหาข้อมูลหลักฐานที่ถูกต้องหรือ
น่าเชื่อถือมากกว่าต่อไป
การสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง
โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็นแล้วบันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ไว้ ทั้งนี้ การสังเกตการณ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หมายถึง การ
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพยายามไม่เปิดเผยตัวเองในการเข้าสังเกตการณ์ อาจมีเครื่องมือช่วย เช่น กล้อง
ถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น และการสังเกตแบบมี ส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในเข้าไปมีส่วนในการสังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับต่างๆ เช่น เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์ เป็น
เพียงข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์เท่านั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรหาเอกสาร
หลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อให้
หน่วยรับตรวจยอมรับผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่คาดหมายหรือเป็นไปตามที่ควรหรือไม่ ซึ่งอาจวิเคราะห์
เปรียบเทียบในเชิงปริมาณ
การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานและหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้กับผล
การปฏิบัติงานจริงว่าเกิดผลต่างหรือไม่อย่างไร ถ้าเกิดผลต่างควรพิจารณาถึง ผลกระทบและ
สาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
การใช้ Flow Chart แนวทางการเขียน Flow Chart คือการใช้สัญญาลักษณะต่างๆ
ในการเขียนแผนผังการทางานของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลัง
ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทางาน ประโยชน์ของ Flow Chart ช่วยให้เข้าใจกระบวนการ
ทางานง่ายขึ้น,การบ่งชี้ถึงปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ,ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

2.2 การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักฐาน
ควรมีคุณสมบัติสาคัญดังนี้
1. ความเพียงพอ (Sufficient) ข้อมูลหรือหลักฐานมีความเพียงพอ หมายถึง
ข้อมูลหรือหลักฐานที่ทาให้ผู้ตรวจสอบหรือผู้ที่มีความรู้โดยทั่วไป สามารถสรุปความเห็นได้ในทิศทาง
เดียวกัน
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliable) ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ
หมายถึง ข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคนิ คการตรวจสอบที่
เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ
3. ความเกี่ยวข้อง (Relevant) ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องต้องมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการสรุปผลการตรวจสอบ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
4. เป็นประโยชน์ (Usefull) ข้อมูลหลักฐานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการ
ตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลหรือหลักฐาน
นั้นจะต้องเป็นปัจจุบัน และมีสาระสาคัญต่อการสรุปผลการตรวจสอบ
2.3 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรนาข้อมูลที่วิเคราะห์และประเมินผลได้มาสรุปว่าจากการ
ตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบอะไรบ้างในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งควรสรุปเป็น
ประเด็นข้อตรวจพบใน 5 เรื่อง ดังนี้
(3.1) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการ
เปรียบเทียบกับสภาพการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแผนงาน งาน/โครงการที่ตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่
ได้แก่เกณฑ์การตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(3.2) ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) คือ ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ ค้ น พบในการตรวจสอบ และได้ รั บ การตรวจสอบแน่ ชั ด แล้ ว ว่ า ถู ก ต้ อ งและมี ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน
สนับสนุน
(3.3) ผลกระทบ (Effects) คื อ ความเสี่ ย ง/ผลเสี ย หาย/ปั ญ หาที่ จ ะได้ รั บ
เนื่องจากสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งควรระบุผลกระทบที่ชัดเจนว่าเกิดจากการ
ดาเนินงานนั้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้ทั้งด้านบวกและ ด้านลบ อย่างไรก็ดี
การพิจารณาว่าผลกระทบนั้นมีสาระสาคัญที่ควรรายงานหรือไม่นั้น อาจพิจารณาจากความมากน้อย
ของผลกระทบ ความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลกระทบ มีขอบเขตของการเกิดกว้างไกลเพียงใด
และมีระยะเวลาในการเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด

(3.4) สาเหตุ (Causes) คือ เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควร จะเป็น
กับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งควรพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงใดบ้าง และมีความสาคัญ
หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้นาไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุ
ที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือมีระบบการควบคุมภายใน
แต่ไม่ปฏิบัติตามระบบที่กาหนด
(3.5) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) คือ ข้อคิดเห็น/ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะทาให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะควรสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ผู้
ตรวจสอบภายในอาจขอความเห็น/ข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ ผู้เชี่ยวชาญและหรือผู้เกี่ยวข้องก็ได้
เพื่อให้ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสามารถนาไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
- ระบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า อะไรที่ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ข ใครคื อ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข และระยะเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จ
- เป็นแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ซึ่งควร
สามารถแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงได้
- สามารถปฏิบัติได้และทันต่อเหตุการณ์
- ควรคานึงถึงต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เป็นไปได้
และสอดคล้องกับปัญหา/ความเสี่ยง
- ควรเขี ย นในลั ก ษณะสร้ า งสรรค์ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ

3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้ว
ในกระดาษทาการ มาจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน โดยส่วนประกอบของรายงานและขั้นตอนการ
รายงานมีดังนี้
ส่วนประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร เป็นข้อความโดยย่อเกี่ยวกับ
ผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งควรประกอบด้วยเรื่องดังนี้
(1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ แผนงาน งาน/โครงการที่ ต รวจสอบ เช่ น
ชื่ อ
แผนงาน งาน/โครงการ ความเป็นมา แผนการดาเนินงาน งบประมาณ เหตุผลความจาเป็น ที่ต้อง
ตรวจสอบ เป็นต้น โดยจะกล่าวเฉพาะที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ
(2) ข้ อ ความทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ตรวจสอบ ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ เป็นต้น
(3) สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่
ได้สรุปประเด็นข้อตรวจพบไว้ โดยกล่าวถึงหลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
หรือสิ่งที่เป็นอยู่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา ประเด็น ความเสี่ยง การควบคุมที่สาคัญ
ประเด็นของการกากับดูแลที่มีนัยสาคัญ ฯลฯ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
และหรื อความคิดเห็ น ของผู้ รับ ตรวจให้ มีก ารปรั บ ปรุ งระบบบริ ห ารความเสี่ย ง การควบคุม และ
กระบวนการกากับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารการจัดการในองค์กรมีประสิทธิผล ซึ่ง
ควรเขียนในลักษณะสรุปประเด็นโดยย่อ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการตรวจสอบ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผล การ
ตรวจสอบ โดยแยกตามประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งควรประกอบด้วยเรื่องดังนี้
(1) ผลก า ร ตร ว จสอ บ ป ร ะก อบด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณฑ์ / สิ่ ง ที่ คว ร จ ะเป็ น
ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ สภาพปัญหา/ผลกระทบ และสาเหตุ ซึ่งควรเขียนเป็นหัวข้อ
โดยไม่ต้อง
เขียนเป็นพรรณาความ
(2) ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
(3) ความเห็นของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี)

4. การติดตามผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ของหน่วย
รับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความสาคัญและจาเป็น
เนื่องจากจะทาให้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้น หัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่ง
การตามข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ และหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงการดาเนินงานตามการสั่งการนั้น
หรือไม่
4.1 วางแผนการติดตามผล
ผู้ ต รวจสอบภายในที่ มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามผลควรวางแผนหรื อ จั ด ให้ มี ก ระบวนการ
ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกนาไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล หรือผู้บริหารได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ซึ่งควรกาหนดวิธีการติดตามผล
ให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะติดตาม หน่วยตรวจสอบภายในได้กาหนดระบบการติดตามผลการรายงานไว้
ในกฏบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน
4.2 รายงานผลการติดตาม ขั้นตอนสุดท้าย ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุป ผลการ
ติดตามโดยนาข้อมูลที่ได้มาจัดทารายงานผลการติดตาม โดยหากเป็น การติดตามผลตามปกติ ควร
รายงานผลการติดตามไว้ตอนท้ายของรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งต่อไปของผู้ตรวจสอบภายใน
แต่หากเป็นเรื่องจาเป็นและเร่งด่วน ผู้ตรวจสอบภายในอาจจัดทารายงานผลการติดตามและเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กระบวนการตรวจสอบการดาเนินงาน
การวางแผน
การวางแผนการตรวจสอบ
Audit Plan

การวางแผนการปฏิบัติงาน
Engagement Plan

การปฏิบัติงาน
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ

การรายงานและติดตาม
การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การติดตามผล

วิธีการเก็บเอกสารประกอบการตรวจสอบ (กระดาษทาการและเอกสารประกอบการตรวจสอบ)
1. ช่วยให้การทางานนั้นๆ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
2. เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน
3. ช่วยให้ไม่ทางานผิดขั้นตอน
ลักษณะของเอกสารปฏิบัติงานที่ดี
1. กระชัด ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
2. มีความน่าสนใจ มีตัวอย่างประกอบ
3. มีความเป็นปัจจุบัน ไม่ล่าสมัย
บทสรุป
งานการตรวจสอบในทุก ประเภทนั ้น วัด ผลได้จ ากประสิท ธิภ าพของการยอมรับ ตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ แต่ความสาเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเทคนิคและทักษะ
หลายประการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับจากผู้ที่ได้รับการ
ตรวจรวมทั้งหลักฐานเกี่ย วกับข้อเท็จจริงการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในการตรวจสอบมี
ขึ้นตอนคล้ายการประเมินความเสี่ยงในโครงการการควบคุม เพียงแต่ผู้ตรวจสอบควรเลือกปัจจัย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละหน่วยรับตรวจ และความเชี่ยวชาญและ
ทักษะต่างๆของผู้ตรวจสอบเอง
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