
 
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จัดท าโดย  

หน่วยตรวจสอบภายใน สค. 

                                                                                                   พฤษภาคม 2556  

 



ค าน า 
 

  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ การด าเนินงาน   หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดท าข้ึนภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ พ.ศ. 2555 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประเด็นเรื่องการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายใน โดยหน่วยตรวจสอบภายในภาครัฐ ต้องมีการเผยแพร่องค์ความรู้และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้จัดท าหวังว่า แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ การด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์การด าเนินงาน           

ด้านการตรวจสอบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน สค. 

                                                                                                  พฤษภาคม  2556  

 

 

 



                                  สารบัญ 
 หน้า 

บทที่ 1 บทน า 1 - 2 

บทที่ 2  แนวปฏิบัติการตรวจสอบการด าเนินงาน 3 - 16 

สรุปกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน 17- 18 

บรรณานุกรม 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1  

บทน า 

การตรวจสอบการด าเนินงาน ( Performance Audit) เป็นประเภทหนึ่งของ                      

การตรวจสอบที่มุ้งเน้นตรวจสอบประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการด าเนินงานของ             

ส่วนราชการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบเดียวกันกับการตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบการเงิน           

การบัญชี การตรวจสอบตามกฎระเบียบข้อบังคับ  เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายใน                      

ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 3 กระบวนการ

หลัก ได้แก่ 1) กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ 2) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ                           

และ  3) กระบวนการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 

ความหมาย 

การตรวจสอบการด าเนินงาน ( Performance Audit) เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลของ

การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างด าเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม หรือไม่ มีประสิทธิภาพและ                  

สมประโยชน์เพียงใด โดยให้ความส าคัญกับผลงานที่เกิดข้ึนทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร 

ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

การตรวจสอบการด าเนินงานจะท าให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงผลการด าเนินงานตาม

แผนงาน งาน/โครงการที่อาจมีความเสี่ยงเป็นผลให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนด รวมทั้งปัญหา

อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางหรือ

มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการตัดสินใจ

ของหัวหน้าส่วนราชการในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ทันกาล     

อันจะช่วยให้การด าเนินงานของส่วนราชการนั้นๆ ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

วัตถุประสงค์ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ทราบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนงาน งาน/โครงการที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด 
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และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐาน  การปฏิบัติงานที่

ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

2. เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการด าเนินงานของส่วนราชการ

นั้นๆ 

3. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนงาน  งาน/โครงการที่

ก าหนดไว้ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

4. เพ่ือให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน

ตามแผนงาน งาน/โครงการของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ประโยชน์ 

การตรวจสอบผลการด าเนินงานมีประโยชน์ดังนี้ 

1. ช่วยให้การบริหารแผนงาน งาน/โครงการ และการด าเนินงานตามแผนงาน  งาน/

โครงการของส่วนราชการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหรือ                

ลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2. ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงความก้าวหน้า ผลส าเร็จของงาน 

ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนงาน                  

งาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย                  

ที่ก าหนด 

3. ช่วยท าให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

4. ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

5. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กับผู้บริหารและลดความเสี่ยงที่จะท าให้งานไม่ส าเร็จ

ตามแผนงาน งาน/โครงการ 
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บทที่ 2 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการด าเนินงาน 

 
การตรวจสอบการด าเนินงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบ

ภายใน โดยจะเริ่มจากการวางแผนการตรวจสอบ ( Audit Plan) ซึ่งควรท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่า หน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงใน

เรื่องใดบ้าง และระดับสูงหรือต่ าเพียงใด แล้วน าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปจัดท าแผนการตรวจสอบ และ

แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบการด าเนินงานประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. การติดตามผลการตรวจสอบ 

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน 
แผนการปฏิบัติงานเป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจส อบ

แผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใด ด้วยวัตถุประสงค์  ขอบเขตและแนวทาง                   

การตรวจสอบใด โดยใช้ข้อมูลจากความเสี่ยง นโยบาย ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ตลอดจน                          

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของส่วนราชการมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท า

แผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ             

การด าเนินงานมีส่วนประกอบของแผนและขั้นตอนการวางแผนดังนี้ 

(1) ชื่อแผนงาน งาน / โครงการที่จะตรวจสอบ 

(2) ประเด็นการตรวจสอบ 

(3) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

(4) ขอบเขตการตรวจสอบ 

(5) แนวทางการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- เรื่องหรือประเด็นที่จะตรวจสอบย่อย (ถ้ามี) 
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- วัตถุประสงค์การตรวจสอบย่อย (ถ้ามี) 

- เกณฑ์การตรวจสอบ 

- วิธีการตรวจสอบ 

- แหล่งที่มาของข้อมูล 

(6) ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่จะตรวจสอบ 

(7) ชื่อผู้สอบทานและวันที่ที่สอบทาน (จะบันทึกเมื่อสอบทานเสร็จสิ้นแล้ว) 

(8) สรุปผลการตรวจสอบโดยย่อ และกระดาษท าการที่อ้างอิง (จะบันทึกเมื่อตรวจสอบ

เสร็จสิ้นแล้ว) 

ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงานของแผนงาน 

งาน/โครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

(3) ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

(4) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ 

(1) ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 

การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 

เป็นการก าหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มี

นัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของส่วน

ราชการซึ่งอาจไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ

แผนงาน  งาน/โครงการ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1.1 ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็น 

- การสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ 

- ข้อร้องเรียน หรือจากสถานการณ์ใดๆที่ได้รับความสนใจจาก

ส่วนราชการหรือสาธารณชน 

- ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดในแผนงาน งาน/

โครงการ 

- ผลผลิต/ผลงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในแผนงาน งาน/โครงการ 

- ผลผลิต/ผลงานไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร 

1.2 ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับแผนงาน งาน/โครงการที่จะตรวจสอบ เพื่อให้ทราบถึง

หลักเกณฑ์ และข้อเท็จจริงบางส่วนที่เกิดข้ึน เช่น 

- รายละเอียดแผนงาน งาน/โครงการที่จะตรวจสอบ 
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 - แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 

- แผนการด าเนินงาน 

- ขั้นตอนหรือระบบการด าเนินงาน 

- ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 

- รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

- กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- คู่มือและหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- สภาพการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

- ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการ

ควบคุมภายใน 

- รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และ

หรือรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่จัดท าโดย

หน่วยรับตรวจและหรือผู้ตรวจสอบภายใน 

- ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและหรือ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ถ้ามี)  

1.3 น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาศึกษาและวิเคราะห์   

     หาข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนหรือสิ่งที่เป็นอยู่ในการด าเนินงาน

เปรียบเทียบ  กับหลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็นตามแผนงาน 

งาน/โครงการ   โดยข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นมีผลกระทบที่เป็นตัว

แปรส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงาน งาน/

โครงการหรือไม่ถ้ามีก็ควรน ามาพิจารณาก าหนดเป็นประเด็น

การตรวจสอบ 

 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

 

- น าประเด็นการตรวจสอบ มาก าหนดวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ทราบ  ข้อเท็จจริง  ปัญหา อุปสรรค และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ

และวัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

แผนการตรวจสอบด้วย 
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(3) ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

 

3.1 ขอบเขตการตรวจสอบอาจครอบคลุมถึง 

- ระบบงาน เอกสาร หลักฐาน รายงาน 

- บุคลากร  

- สถานที ่ระยะเวลา  

- ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ค านึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน 

- อัตราก าลัง/บุคลากร  

- ความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณ์ของ                 

ผู้ตรวจสอบภายใน  

- งบประมาณในการตรวจ(ถ้ามี) 

- ระยะเวลาที่ใช้ 
(4) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ 

 

(4.1) เกณฑ์การตรวจสอบ  แหล่งที่มา  

- ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน ( Key Performance 

Indicators : KPI) และเกณฑ์การประเมินผลที่ใช้ในการ

บริหารงานและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  

- ผลการตรวจสอบในเรื่องท่ีคล้ายคลึงกันในอดีต 

- มาตรฐานที่ยอมรับได้ของหน่วยงานลักษณะเดียวกัน 

- แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง 

- มาตรฐานที่ดีที่ยอมรับทั่วไป 

- มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

(4.2) วิธีการตรวจสอบ  ควรก าหนดวิธีการตรวจสอบให้

ครอบคลุม 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้ 

ก. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น     

   - แผนการด าเนินงาน  

   - กระบวนการปฏิบัติงาน และ 

   - ผลการด าเนินงาน     
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ข. ตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ 

   เกิดข้ึนจริงหรือสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 

   การก าหนดแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน 

   ตามแผน และผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ค. วิเคราะห์เปรียบเทียบ และหรือประเมินผล 

   ระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นตามข้อ ก. และสิ่งที ่

   เป็นอยู่ตามข้อ ข. เพ่ือให้ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ 

   และความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการ  

   ด าเนินงาน 

(4.3) แหล่งที่มาของข้อมูล ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ   

      ที่ใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่  

- เอกสาร หลักฐาน รายงาน  

- ระบบงาน บุคลากร และทรัพย์สิน เช่น ผังการจัด

โครงสร้างและขอบเขตงานที่ปฏิบัติ คู่มือการ

ปฏิบัติงานต่างๆ รายงานต่างๆ  ระบบการ

ปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรี ประกาศ ค าสั่ง  แบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง  

เป็นต้น 

 

     

เทคนิคที่จะใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงาน 

ในการก าหนดวิธีการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในควรระบุเทคนิคการตรวจสอบเกี่ยวกับ 

การคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ โดยการก าหนดเทคนิคการตรวจสอบควรก าหนดให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละ

กรณี ซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้องใช้เทคนิคหลายอย่างประกอบกัน เพื่อให้ได้หลักฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
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ต่อการแสดงความเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เทคนิคส่วนใหญ่ที่ใช้ทั่วไปกับการตรวจสอบ               

การด าเนินงาน เช่น  

การสุ่มตัวอย่าง  เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วนที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด

โดยค านึงว่าข้อมูลทั้งหมดมีโอกาสที่ได้รับเลือกเท่าๆ กัน เช่น การตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ

หนึ่ง ซึ่งมีพ้ืนที่ด าเนินการทั่วประเทศผู้ตรวจสอบภายในอาจสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งพื้นที่ด าเนินการเป็น               

รายภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้  ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก แล้วพิจารณาว่าแต่ละภาคมี

ปัจจัยใดที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จของโครงการแตกต่างกัน จากนั้นจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค 

โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่ด าเนินการในปริมาณตัวอย่างที่เหมาะสมและสามารถเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ด าเนินการ

ทั้งหมดได้ เป็นต้น 

การสอบทาน  เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย าความสมเหตุสมผล 

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยการหาหลักฐานมายืนยันกับ

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ เช่น การสอบทานการปฏิบัติงานจริงตามแผนภาพกระบวนการปฏิบัติงานของ

หน่วยรับตรวจ เป็นต้น 

การค านวณ  เป็นการทดสอบความถูกต้องของการค านวณตัวเลขต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับ  

การด าเนินงาน เช่น ตัวเลขการค านวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานตัวเลขการค านวณระยะเวลา            

การด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การค านวณพิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มา

ของตัวเลขท่ีน ามาค านวณ จึงควรใช้เทคนิคการตรวจสอบอื่นร่วมด้วย 

การสอบถาม  เป็นการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ เป็นต้น 

การสัมภาษณ์  เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่

เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้ควรหาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยันข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จาก                   

การสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ในการสัมภาษณ์ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาถึงความรู้และความเก่ียวข้องใน

หน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินงานของผู้ถูกสัมภาษณ์รวมทั้งศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเรื่องที่จะ

สัมภาษณ์ เพื่อที่ว่าในระหว่างสัมภาษณ์  หากข้อมูลหลักฐานจากการสัมภาษณ์ไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือ

ขัดแย้งกับข้อมูลที่มีอยู่ ผู้สัมภาษณ์จะได้สืบหาข้อมูลหลักฐานที่ถูกต้องหรือน่าเชื่อถือมากกว่าต่อไป 

การสังเกตการณ์  เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง              

โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็นแล้วบันทึกเหตุการณ์

ต่างๆ ไว้ ทั้งนี้การสังเกตการณ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หมายถึง                 
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การที่ผู้ตรวจสอบภายในพยายามไม่เปิดเผยตัวเองในการเข้าสังเกตการณ์ อาจมีเครื่องมือช่วย เช่น             

กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น และ  2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในเข้าไปมีส่วนในการสังเกตการณ์ที่เก่ียวข้อง ในระดับต่างๆ เช่น เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ หรือ              

มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น อย่างไรก็ดีผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูล

การปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์เท่านั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรหาเอกสารหลักฐานอื่น                    

มายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และ                     

ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่คาดหมายหรือเป็นไปตามท่ีควรหรือไม่   ซึ่งอาจ

วิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้งบประมาณใน                   

การด าเนินงานจริงกับประมาณการที่ก าหนดไว้เป็นต้น หรือวิเคราะห์เปรียบเทียบตามหลักเหตุผล   

การประเมินผล  เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานและหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กับ                   

ผลการปฏิบัติงานจริงว่าเกิดผลต่างหรือไม่อย่างไร ถ้าเกิดผลต่างควรพิจารณาถึงผลกระทบและสาเหตุที่

เกิดข้ึน เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ซึ่งการประเมินผลมีหลายรูปแบบ                                

เช่น Balanced Scorecard (BSC) โมเดลซิป (CIPP)  แบบจ าลองการประเมิน (CPO) เป็นต้น 

 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

เมื่อก าหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ และ

ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดรูปแบบ

กระดาษท าการส าหรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และป ฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงานดังกล่าว โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอน

ดังนี้ 

(1) รวบรวมข้อมูล  ควรตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่าง                 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

 - ความถูกต้องหรือเชื่อถือได้  

 - ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ  

 - ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ  

 - ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
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(2) วิเคราะห์และประเมินผล  เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าข้อมูลที่รวบรวมได้

ดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินผลว่า ผลของสภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างกับ              

แผนหรือเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเกิดข้ึนหรือควรจะเป็นส าหรับการด าเนินงานนั้นหรือไม่ โดยพิจารณา                 

จากเกณฑ์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ์และ

ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ทั้งนี้  หากผลการด าเนินงานแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์หรือ               

สิ่งที่ควรจะเป็น ควรวิเคราะห์ต่อไปว่า จะเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอะไรบ้าง และผลกระทบ

นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งควรมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร 

(3) สรุปประเด็นข้อตรวจพบ  น าข้อมูลที่วิเคราะห์และประเมินผลได้มาสรุปว่าจาก               

การตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบอะไรบ้างในแต่ละประเด็นการตรวจสอบซึ่งควรสรุปเป็น

ประเด็นข้อตรวจพบใน 5 เรื่อง ดังนี ้

   (3.1) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น ( Criteria) คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ

กับสภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแผนงานงาน/โครงการที่ตรวจสอบ  ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่                 

เกณฑ์การตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(3.2) ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ ( Condition) คือ ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบภายใน               

ได้ค้นพบในการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าถูกต้องและมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน 

 (3.3) ผลกระทบ ( Effects) คือ ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่จะได้รับ  เนื่องจาก                   

สิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งควรระบุผลกระทบที่ชัดเจนว่าเกิดจากการด าเนินงานนั้น

โดยตรงหรือโดยอ้อม ผลกระทบอาจเกิดข้ึนได้ท้ังด้านบวกและด้านลบ อย่างไรก็ดีการพิจารณาว่า

ผลกระทบนั้นมีสาระส าคัญที่ควรรายงานหรือไม่นั้น  อาจพิจารณาจากความมากน้อยของผลกระทบ 

ความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลกระทบมีขอบเขตของการเกิดกว้างไกลเพียงใด และมีระยะเวลาใน            

การเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

(3.4) สาเหตุ (Causes) คือ เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่

เป็นอยู่ ซึ่งควรพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงใดบ้าง  และมีความส าคัญหรือไม่

อย่างไร เพ่ือจะได้น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดข้ึน ซึ่งสาเหตุที่เกิดปัญหา

ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือมีระบบการควบคุมภายในแต่ไม่ปฏิบัติตาม

ระบบที่ก าหนด  

(3.5) ข้อเสนอแนะ ( Recommendation) คือ ข้อคิดเห็น/ความเห็นเกี่ยวกับ                   

การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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ข้อเสนอแนะควรสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุอย่างไรก็ตาม                         

ผู้ตรวจสอบภายในอาจขอความเห็น/ข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ ผู้เชี่ยวชาญและหรือผู้เกี่ยวข้องก็ได้ 

เพ่ือให้ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้                    

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

- ระบุให้ชัดเจนว่า อะไรที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข ใครคือผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการแก้ไข และระยะเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

- เป็นแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งควรสามารถ

แก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงได้ 

- สามารถปฏิบัติได้และทันต่อเหตุการณ์ 

- ควรค านึงถึงต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเป็นไปได้และ

สอดคล้องกับปัญหา/ความเสี่ยง 

- ควรเขียนในลักษณะสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยรับตรวจ 

(4) บันทึกข้อมูล   น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่  (1) – (3) มาบันทึกไว้ในกระดาษท าการ 

โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ ควรบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ/จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีตรวจสอบ                     

และระมัดระวังมิให้มีการน าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วนมาบันทึก พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มา

ของข้อมูลไว้ด้วย และควรควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลในกระดาษ

ท าการให้บุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก หัวหน้าส่วนราชการ หรือหลังจากได้มีการปรึกษา

ฝ่ายกฎหมายแล้ว นอกจากนี้กระดาษท าการควรเก็บรักษาให้สะดวกต่อการค้นหาและอยู่ในที่ปลอดภัย 

รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บรักษาควรเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ 

 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เมื่อได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานแล้ว ท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในกระดาษท าการ มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  โดยส่วนประกอบของ

รายงานและขั้นตอนการรายงานมีดังนี้ 
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ส่วนประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นข้อความโดยย่อเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งควรประกอบด้วยเรื่องดังนี้ 

(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนงาน งาน/โครงการที่ตรวจสอบ เช่น  ชื่อแผนงาน                

งาน/โครงการ ความเป็นมา แผนการด าเนินงาน งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบ  เป็นต้น                

โดยจะกล่าวเฉพาะที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ 

(2) ข้อความทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ เป็นต้น 

(3) สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามท่ีได้สรุปประเด็นข้อตรวจพบไว้ โดยกล่าวถึงหลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ  

หรือสิ่งที่เป็นอยู่ผลกระทบที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา  ประเด็นความเสี่ยง การควบคุมท่ีส าคัญ ประเด็น

ของการก ากับดูแลที่มีนัยส าคัญ ฯลฯ  รวมทั้ง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และหรือความคิดเห็น

ของผู้รับตรวจสามารถช่วยให้มีการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการก ากับ

ดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารการจัดการในองค์กรมีประสิทธิผล ซึ่งควรเขียนในลักษณะ              

สรุปประเด็นโดยย่อ 

(4) การติดตามผล เป็นการก าหนดให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะติดตามผลการปรับปรุง

แก้ไขของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวควรได้มีการหารือ

กับหน่วยรับตรวจด้วย 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดผลการตรวจสอบ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ                 

โดยแยกตามประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งควรประกอบด้วยเรื่องดังนี้ 

(1) ผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น  ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ 

สภาพปัญหา/ผลกระทบ และสาเหตุ  

(2) ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(3) ความเห็นของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) 

(4) คณะผู้ตรวจสอบภายใน 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงาน 

(1) รวบรวมข้อมูล 

ท าการรวบรวมข้อมูลจากกระดาษท าการต่างๆ ที่ได้บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและ

สรุปประเด็นข้อตรวจพบของแผนงาน งาน/โครงการไว้รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 

(2) คัดเลือกข้อมูล 

น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาพิจารณาจัดล าดับและคัดเลือกว่าข้อตรวจพบใดของแผนงาน 

งาน/โครงการเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและไม่มีความส าคัญ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานควรรายงาน

เฉพาะข้อตรวจพบที่เป็นปัญหาที่ส าคัญ ส าหรับปัญหาที่ไม่มีความส าคัญควรชี้แจงให้หน่วยรับตรวจน าไป

ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

(3) ร่างรายงาน 

เมื่อคัดเลือกข้อตรวจพบที่เป็นปัญหาส าคัญของแผนงาน งาน/โครงการที่จะน าไปเขียน

รายงานแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าร่างรายงานขึ้นก่อน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ของรายงาน แล้วน าไปหารือกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือหารือปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นภายหลัง                 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีที่สุดต่อหน่วยรับตรวจ ซึ่งเป็นการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับตรวจ และท าให้รายงานน าไปสู่การปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) เสนอรายงาน 

หลังจากท่ีได้หารือกับหน่วยรับตรวจ  ท าการ ปรับปรุงร่างรายงานและจัดท ารายงาน               

ฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและพิจารณาสั่งการ              

ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

ปัจจัยเสริมความส าเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1) รายงานในเรื่องที่มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อส่วนราชการ รวมทั้งข้อเสนอแนะต้อง

เป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

2) การตรวจสอบควรให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ              

ซึ่งจะช่วยให้รายงานเป็นที่ยอมรับและจูงใจให้แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3) พิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้รายงานจะได้รับ เช่น หัวหน้าส่วนราชการอ่านแล้ว

สามารถเข้าใจและสั่งการได้ถูกต้อง หน่วยรับตรวจอ่านแล้วเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ           

ของผู้ตรวจสอบภายในได้ เป็นต้น 
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4) รายงานควรเขียนโดยค านึงถึงหลักการเขียนรายงานที่ดีได้แก่ความถูกต้อง ครบถ้วน 

ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์ และรวดเร็ว 

5) ผู้ตรวจสอบภายในควรเตรียมตัวและหลักฐานอ้างอิงให้พร้อมส าหรับค าถามหรือ              

ข้อโต้แย้งที่มีต่อรายงาน โดยจะต้องแสดงออกถึงความเที่ยงธรรม เป็นกลางและการปฏิบัติงานได้              

ตามมาตรฐาน 

 

4. การติดตามผลการตรวจสอบ 

การติดตามผลการตรวจสอบเป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของ                  

หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความส าคัญและ

จ าเป็น เนื่องจากจะท าให้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้น  หัวหน้าส่วนราชการได้มี

การสั่งการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่และหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามการสั่งการนั้น

หรือไม่อย่างไร ซึ่งข้ันตอนการติดตามผลมีดังนี้ 

(1) วางแผนการติดตามผล   ผู้ ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่ติดตามผลควรวางแผนหรือ             

จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข                  

ได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล หรือผู้บริหารได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว                      

ซึ่งควรก าหนดวิธีการติดตามผลให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีจะติดตาม โดยค านึงถึงปัจจัย ดังนี้ 

(1.1) สาระส าคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส่วนราชการ 

(1.2) ระยะเวลาในการติดตามผล ควรพิจารณาจากข้อเสนอแนะว่าจะต้องใช้เวลาใน

การด าเนินงานเท่าไร หากไม่สามารถก าหนดระยะเวลาได้แน่นอน  ควรก าหนดระยะเวลาการติดตามผล

เป็นช่วงเวลา เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนต่อครั้ง เป็นต้น  แต่หากเป็นข้อตรวจพบที่มีปัญหาส าคัญและ

จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดผลเสียหายอย่างมาก ก็ควรก าหนดระยะเวลา

ติดตามให้เร็วขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น 

(1.3) บุคลากรที่ใช้ในการติดตามผล ควรพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบแผนงาน                   

งาน/โครงการนั้นๆ เป็นผู้ติดตามผล เนื่องจากจะทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดีและท าให้การติดตามผล

ด าเนินการได้รวดเร็ว แต่ถ้าไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ติดตามผลได้แล้ว อาจมอบหมายให้

ผู้อื่นเป็นผู้ติดตามผลก็ได้ แต่ควรให้มีการศึกษาข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของแผนงาน 

งาน/โครงการที่จะติดตามผลก่อนเพื่อให้การติดตามผลเป็นไปด้วยดี 
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(1.4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล ควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายในการติดตามผล                      

มีความคุ้มค่ากับเรื่องที่จะติดตามหรือไม่ถ้าไม่คุ้มค่าแล้วควรจะติดตามผลด้วยวิธีอ่ืนใดจึงจะคุ้มค่ามากที่สุด 

(2) ด าเนินการติดตามผล  เมื่อวางแผนการติดตามผลเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายใน

ควรด าเนินการตามแผน โดยกรณีหัวหน้าส่วนราชการสั่งการตามรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

ภายใน ควรติดตามผลโดยสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามการสั่งการ                   

หรือไม่  ถ้ากรณีหัวหน้าส่วนราชการสั่งการเป็นอย่างอ่ืน  ซึ่งมิได้สั่งการตามรายงานผลการปฏิบัติงาน             

ควรติดตามผลโดยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาและยังคงมีความเสี่ยงในการด าเนินงาน ผู้ตรวจสอบ

ภายในควรรายงานเรื่องดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย แต่ถ้ากรณีหัวหน้าส่วนราชการ              

มิได้สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ อาจแสดงว่าหัวหน้าส่วนราชการยอมรับความเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตจากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวได้ 

(3)  รายงานผลการติดตาม  สรุปผลการติดตามโดยน าข้อมูลที่ได้จากข้อ (2) มาจัดท า

รายงานผลการติดตาม โดยหากเป็นการติดตามผลตามปกติควรรายงานผลการติดตามไว้ตอนท้าย              

ของรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไปของผู้ตรวจสอบภายใน แต่หากเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน                    

ผู้ตรวจสอบภายในอาจจัดท ารายงานผลการติดตามและเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบ               

และหรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 

******************************* 
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สรุปกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน 

1. การวางแผน การปฏิบัติงาน  การวางแผนการตรวจสอบเป็นการก าหนดให้

ตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย  

    (1) ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 

    (2) ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ  

    (3) ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ    

    (4) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ประกอบด้วย  

   (1) รวบรวมข้อมูล   

   (2) วิเคราะห์และประเมินผล  

   (3) สรุปประเด็นข้อตรวจพบ  

   (4) บันทึกข้อมูล 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  

   (1) รวบรวมข้อมูล  

   (2) คัดเลือกข้อมูล 

                          (3) ร่างรายงาน  

                          (4) บันทึกข้อมูล 

  4. การติดตามผลการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  

     (1) วางแผนการติดตามผล          

     (2) ด าเนินการติดตามผล 

     (3) รายงานผลการติดตาม 
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                แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจสอบการด าเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  บรรณานุกรม 
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แผนการตรวจสอบประจ าปี 

จัดท าแผนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการด าเนินงาน 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ                        

การด าเนินงาน 

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรมที่จะด าเนินการ

ตรวจสอบ 

2. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบโครงการ/

กิจกรรม ตามประเด็น              

การตรวจสอบ 

แผนการปฏิบัติงาน 

ช่ือแผนงาน/
โครงการ………………….… 
ประเด็นการตรวจสอบ……… 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ…….… 
ขอบเขตการตรวจสอบ……………….… 
ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ............... 
จ านวนวันท่ีใช้ในการตรวจสอบ......... 
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ          
(ถ้ามี) ........... 

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ

ปฏิบัติงานท่ีก าหนด และบันทึก

ข้อมูลการตรวจสอบไว้ในกระดาษ

ท าการ สรุปข้อตรวจพบของ

โครงการ/กิจกรรม โดยแยกตาม

ประเด็นการตรวจสอบ 

สรุปข้อตรวจพบ 
โครงการ................................... 
ประเด็นการตรวจสอบ.............. 
หลักเกณฑ์................................ 
ข้อเท็จจริง................................ 
ผลกระทบ................................ 
สาเหตุ...................................... 
ข้อเสนอแนะ............................ 

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการด าเนินงาน 

น าข้อมูลที่ได้จากกระดาษท าการ 

สรุปข้อตรวจพบมาจัดท ารายงาน

ผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ              

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ความเป็นมาของโครงการ.......................... 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ....................... 
ขอบเขตการตรวจสอบ.............................   
วิธีการตรวจสอบ...................................... 
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ........................ 
สรุปผลการตรวจสอบ 
- ผลการตรวจสอบ..................................  
- สาเหตุและผลกระทบ …………………….. 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้
.................................................................. 
การติดตามผลการตรวจสอบ................... 
ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ...................... 

การติดตามผลการตรวจสอบ 

ก าหนดให้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

แผนการติดตามผลการตรวจสอบ 

วิธีการติดตาม..................................... 

ระยะเวลาการติดตาม………………….………. 

ผู้รับผิดชอบการติดตาม……………………….. 

 



                                                บรรณานุกรม 

 

กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (2548)  แนวปฏิบัติ                             

       การตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการด าเนินงาน.  

ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (2555) แนวทาง                 

       การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 (IAQA). 
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                                แผนผังกระบวนการตรวจสอบการด าเนนิงาน 

 ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 

ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ 

วิเคราะห์และประเมินผล 

สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 

บันทึกข้อมูล 

รวมรวมข้อมูล 

คัดเลือกข้อมูล 

ร่างรายงาน 

บันทึกข้อมูล 

วางแผนการติดตามผล 

ด าเนินการติดตามผล 

รายงานผลการติดตาม 

 

 

 

 

กระดาษท าการ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามผลการตรวจสอบ 
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การวางแผนการปฏิบัติงาน 


