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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานงานตรวจสอบภายในรวมถึง
หาแนวทางเพื่ อ พั ฒ นาระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เป็ น การวิ จั ย
เชิงคุณภาพ โดยวิ เ คราะห์ จากแบบบั นทึกข้อมูลและการสนทนากลุ่ม ถึ งระบบงานตรวจสอบภายในและ
ทําการศึกษาแบบเจาะลึกจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน จํานวน 4 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลและประเด็นคําถามในการ
สนทนากลุ่ม จํานวน 9 ประเด็น แหล่งข้อมูลได้จากเอกสารการบันทึกกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
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ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบงานตรวจสอบภายใน แต่
ยังพบปัญหาในเรื่องของบุคลากร ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การเข้าถึงข้อมูล การสื่อสาร การ
เผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยรับตรวจเล็งเห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายใน ส่วนหนึ่ง
อาจจะเป็นเพราะว่า ยังไม่มีบทลงโทษใดๆ มีแต่เพียงรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ให้ผู้บริหารทราบ
และบุคลากรงานตรวจสอบภายในมีจํานวนน้อย ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงทุกหน่วยงานได้ทั้งหมด ทั้งนี้การ
ตรวจสอบภายในจะประสบผลสําเร็จและเกิดคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มากน้อยเพียงใด
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ที่จะเห็นความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน
และพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
เมื่อทราบปัญหาของงานตรวจสอบภายในแล้ว ผู้วิจัยจึงหาแนวทางเพื่อพัฒนาร่วมกัน ทั้ง 9 ประเด็น โดย
จะต้องอาศัยทุกหน่วยงานในการให้ความร่วมมือด้วย เช่น การทําให้หน่วยรับตรวจเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การตรวจสอบภายใน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การจัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การสร้างความเข้าใจ
โดยการการอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ การประเมินผลและการติดตามผลการดําเนินงานอยู่เสมอพร้อมทั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในเองจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการ
ให้คําปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในการศึกษาและวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในครั้งนี้ ในขณะที่ทําการวิจัย หรือโดยเฉพาะเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยมีความรู้สึกและ
เข้าใจดีมาโดยตลอดว่า จริงๆ แล้วการวิจัยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะต้องใช้พลังทางความคิดและจิตใจที่
มุ่งมั่น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการวิจัยที่จะต้องสืบค้นคําตอบทั้งจากการสัมภาษณ์ สอบถามและสังเกตการณ์
บุคลากรทุกระดับ จนบางครั้งผู้วิจัยก็ถามตัวเองว่าทําไมต้องเลือกทําการวิจัยในกรณีนี้ด้วยแต่ทุกครั้งผู้วิจัยก็ได้
คําตอบให้ตัวเองอยู่เสมอว่าเราเลือกวิจัยเรื่องนี้ถูกต้องแล้ว และก็จริงในที่สุด กล่าวคือเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นลง
ผู้วิจัยทราบทันทีว่าเราได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความรู้ด้าน
การทําการวิจัย อย่างคุ้มค่าอย่างที่สุดในการลงแรงทําเรื่องนี้
จากคําปรารภดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีเจตนาที่ต้องการจะเชื่อมโยงไปสู่การประกาศเกียรติคุณบุคคล
กลุ่มหนึ่งที่ผู้วิจัยคิดว่าถ้าไม่ได้ท่านเหล่านี้เป็นพื้นฐานหลักสําคัญของผู้วิจัย ก็คงไม่สามารถทําให้งานวิจัยใน
ลักษณะนี้ลุล่วงไปได้นั่นก็คือ พระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนผู้วิจัยมาและที่สําคัญก็คือท่าน ผศ.ดร.
ผ่องลั ก ษณ์ จิตต์การุ ญ และ ท่ าน รศ. วิราพร พงษ์อาจารย์ อาจารย์ที่ ปรึ กษาในการวิจัยครั้งนี้ที่ คอยให้
คําแนะนําต่างๆแก่ผู้วิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ผู้อํานวยการกองกลางและ
มารดาของผู้วิจัย ผู้ที่คอยเป็นกําลังใจ สั่งสอนเรื่องความอดทน มานะวิริยะอุตสาหะให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่เด็กจนโต
รวมถึงคอยให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้วิจัยอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดเกินความมุ่งมั่นและสติปัญญาของลูกและในส่วน
สุดท้ายก็คือ บรรดาท่านทั้งหลายที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ทั้ง
ข้อมูล และแนวทางในการทําวิจัยในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดังนั้นผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณคณะบุคคลต่างๆ ตามข้างต้น ที่ผู้วิจัยขอยืนยันว่าท่านเหล่านี้คือผู้ที่หล่อหลอมและทําให้ผู้วิจัย
สามารถทํางานวิจัยชิ้นนี้ได้บรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้จริง

สุกัลยา ประสิทธิผล
กรกฎาคม 2560
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1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยงาน
ที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ และเสนอแนะแนวทาง
หรือมาตรการที่จะทําให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดขึ้น และใน
ปั จ จุ บั น องค์ ก รต่ า งๆ ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงานมากขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจาก
การทุ จ ริ ต ในองค์ ก ร การละเลยการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง การตรวจสอบภายในเป็ น การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
แก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม มู ลค่าขององค์กร
รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ
ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งงานตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสําเร็จดังกล่าว

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประกอบกับการตรวจสอบภายในของราชการ ภาครัฐเล็งเห็นความสําคัญของการตรวจสอบภายใน
จึงได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและสามารถ
นําไปพัฒนางานในองค์กรได้ ซึ่งการพัฒนางานจะนําไปสู่การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น จนทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทําให้องค์กรได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากจะเป็นข้อมูลสําคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก
รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อนและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นการถ่วงดุลอํานาจส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบ
หรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่ มโอกาสของ
ความสําเร็จของงาน ซึ่งงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 4 คน โดยภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีมาก ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานหน้าที่ของทุกหน่วยรับตรวจในองค์กร กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ยังประสบ
ปัญหากับด้านความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในที่จะก่อให้เกิดงานที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
นําไปแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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2. คําถามที่ใช้ในการวิจัย
1. ระบบงานตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสภาพ
และปัญหาอย่างไร
2. แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในควรมีลักษณะอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการดํ า เนิ น งานงานตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
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4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน 2. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 3. การเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
4. การวางแผนปฏิบัติงาน 5. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 6. การตรวจสอบและการ
รายงานผลตรวจสอบประจําปี 7. การติดตามผลการตรวจสอบ 8. การบริการให้คําปรึกษา 9. การพัฒนา
บุคลากร และแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
6. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั
การตรวจสอบภายใน หมายถึง หน้าที่งานเกี่ยวกับการประเมินผลอย่างอิสระที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรที่
จัดให้มีขึ้นในองค์กร เพื่อให้บริการแก่องค์กรในการตรวจสอบและประเมินกิจกรรมต่างๆ วัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายในเพื่ อ ช่ ว ยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รให้ ทํ า งานในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคนได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยผู้ ต รวจสอบภายในจะทํ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ ประเมิ น
ให้ข้อเสนอแนะให้คําปรึกษา
กระบวนการปฏิ บั ติง านตรวจสอบภายใน หมายถึง แนวทางการปฏิ บั ติง านตรวจสอบภายใน
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนงานและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
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ความต้ อ งการแนวทางการปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายใน หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ที่ให้ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์
สภาพการดํ า เนิ น งานตรวจสอบภายใน หมายถึง สภาพการทํ างานของบุ ค ลากร ที่ ป ฏิบัติ ง าน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ปัญหาการดําเนินงานตรวจสอบภายใน หมายถึง สิ่งที่ทําให้เกิดปัญหา อุปสรรค เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ส่งผลให้การดําเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ไม่ประสบผลสําเร็จ
แนวทางการพั ฒ นางานตรวจสอบภายใน หมายถึ ง การดํ า เนิ น การเพื่อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพของ
กระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ หมายถึง กิจกรรมสําคัญในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยสนับสนุน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่กําหนด และเพื่อให้การประเมินความเสี่ยง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนการตรวจสอบ หมายถึง การนํากรอบหรือแนวทางการบริการจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ มาจัดทําวางแผนการ
ตรวจสอบ
การวางแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การกําหนดกิจกรรม ประเด็นการตรวจสอบ การกําหนดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ ของเรื่องที่จะตรวจรวมถึงแนวทาง วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ
การสอบทานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน หมายถึ ง การประเมิ น ความเพี ย งพอและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน การบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ แ ละเป้า หมายที่ กํ า หนด ประกอบด้ ว ย
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และ
การติดตามประเมินผล
การรายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การรายงานผลการตรวจสอบไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบ ประเด็นความ
เสี่ยงที่สําคัญ การควบคุมและกระบวนการกํากับดูแลที่ดีของหน่วยรับตรวจว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
การติดตามผลการตรวจสอบ หมายถึง การติดตามรายงานผลการตรวจสอบที่ได้เสนอรายงานไปแล้ว
หากผู้ตรวจสอบพบว่ายังมีภาระต้องติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
การบริการให้คําปรึกษา หมายถึง เป็นวิธีการช่วยเหลือโดยการรับฟังการสนับสนุนให้กําลังใจในการ
แก้ไขปัญหา การให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้มาขอรับคําปรึกษา การเสนอแหล่งข้อมูลการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ
ที่ผู้มาขอรับคําปรึกษาต้องการความช่วยเหลือ
7. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ทราบถึงสภาพและปัญหาการดําเนินงาน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน

4

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2. สารสนเทศในการวิ จั ย สามารถเป็ น แนวทางสํ าหรั บผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อ งนํ า ไปใช้ ใ นการ
พัฒนาการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
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เนื้อหาสาระสําคัญของบทนี้จะประกอบไปด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเสนอตามลําดับ
หัวข้อดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบภายใน
1.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
1.3 ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน
1.4 มาตรฐานของการตรวจสอบภายใน
1.5 จริยธรรมของการตรวจสอบภายใน
1.6 ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
2. ระบบการตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบภายใน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. การตรวจสอบภายใน
1.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน
มีผู้ให้คําจํากัดความของการตรวจสอบภายในไว้หลายความหมาย ดังนี้
พิไล เปี่ยวพงศ์สานต์และคนอื่นๆ (2541:1) กล่าวว่า การตรวจสอบภายในเป็นหน้าที่งานเกี่ยวกับการ
ประเมินผล อย่างอิสระที่จัดให้มีขึ้นในองค์กร เพื่อให้บริการแก่องค์กรในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม
ต่างๆ โดยทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ ให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่
สอบทาน
พะยอม สิงห์เสน่ห์ (2542:4) กล่าวว่า การตรวจสอบภายในเป็นการประเมินผลกิจกรรมด้านต่างๆ
ขององค์กรอย่างมีอิสระ โดยตรวจสอบงานด้านบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เพื่อเสนอรายงาน
ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร การตรวจสอบภายในเป็ น มาตรการควบคุ ม ของผู้ บ ริ ห าร โดยทํ า การวั ด และประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพของการควบคุมด้านนั้นๆ
กรมบัญชีกลาง (2551) ให้ความหมายของการตรวจสอบภายในคือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและ
การให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแล
อย่างเป็นระบบ
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สมาคมผู้ ต รวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย (2552) ให้ ค วามหมายของการตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing) คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อย่างเป็น
ระบบ และเป็นระเบียบประมวลจรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งจําเป็น และเหมาะสม ต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรม ในการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกํากับดูแล ประมวลจรรยาบรรณ ครอบคลุมคําจํากัดความของการตรวจสอบภายใน โดยผนวก
สาระสําคัญอีกสองประการคือ
1. หลักการ (Principles) ที่เกี่ยวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ หลักปฏิบัติเป็น
สิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตีความและประยุกต์หลักการไปใช้จริง และพึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอย่างมี
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
จากคําจํากัดความดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่า การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรม
อย่ างหนึ่งในการสร้ างความเชื่ อมั่ นและการให้คําปรึกษาอย่ างเที่ ยงธรรมและเป็ นอิส ระ ซึ่ งผู้ บริ ห ารและ
หน่วยงานต่างๆ สามารถนํามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
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1.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการ
ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ประเมิน ให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปแบบของรายงาน ผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงินและการ
ดําเนินงาน
2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร
กําหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น
3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่ จริงของ
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้
4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
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5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กําหนดไว้
6. การสอบทานและประเมิ นผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
องค์กร
นนทพล นิ่มสมบุญ (2537: 1) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายในไว้ว่า
การตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสมาชิก หรือบุคลากรขององค์กรให้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบและประเมินผลความ
เพี ย งพอ และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายในองค์ ก ร และประเมิ น คุ ณ ภาพของการ
ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย ดังนั้น ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในจึงรวมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. สอบทานความเชื่อถือได้ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทางด้านการเงิน และการปฏิบัติงานและ
วิธีการที่ใช้ในการกําหนด การวัด การจัดประเภท และการรายงานข้อมูลเหล่านั้น
2. สอบทานระบบที่สร้างขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย แผน วิธีปฏิบัติงาน
กฎเกณฑ์และระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนหนึ่ง ซึ่งหากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วอาจมีผลกระทบที่สําคัญ
ต่อผลการดําเนินงาน และต่อความถูกต้องของข้อมูลในรายงานและเพื่อให้ทราบผลโดยรวมว่าองค์กรได้นําไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นหรือไม่
3. สอบทานวิธีการที่ใช้สําหรับปกป้องรักษาทรัพย์สินและการตรวจพิสูจน์ทราบความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม
4. ประเมินผลในด้านความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทั้งมวลขององค์กร
5. สอบทานการปฏิ บัติง าน หรื อ โครงการเพื่อให้มั่ น ใจว่าที่ ได้รั บสอดคล้ อ งกับวั ตถุ ประสงค์ แ ละ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบมาตรฐานของบทบาทการตรวจสอบภายใน ไม่ มี แ บบที่ แ น่ น อน
งานตรวจสอบต้องดําเนินการภายใต้แนวนโยบายของผู้บริหาร โดยกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ มีวัตถุประสงค์ในการให้คําเชื่อมั่นต่อผู้บริหาร
รวมถึงการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
1.3 ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 กําหนดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณการจัดการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานชองรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 5 – 21)
รั ฐ บาลปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานภาครั ฐ ภายใต้ แ นวคิ ด ที่ มุ่ ง เน้ น ผลงานหรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความคุ้มค่าเป็นรูปธรรมและได้รับ
การยอมรับจากสาธารณชนอันเป็นการสร้างศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันบน
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เวทีโลก การบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลงาน เป็นการบริหารตามแนวคิดที่เน้นผลงานเป็นหลัก โดยใช้ระบบ
การประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินนี้จะนําไปสู่
การตอบคําถามถึงความคุ้มค่าในการทํางาน ใช้แสดงผลงานต่อสาธารณชนและเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให้ดียิ่งขึ้นที่ครอบคลุมในเรื่อง การวัดผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การควบคุม
คุณภาพงาน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการให้อิสระในการทํางาน ในการนําระบบการบริหารแบบ
มุ่งเน้นผลงานไปสู่ความสําเร็จได้นั้น หน่วยงานหรือสถานศึกษาจําเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการจัดการทาง
การเงินให้มีมาตรฐานทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผนงบประมาณ การกําหนดผลผลิตและการคํานวณ
ต้นทุนการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารทรัพย์สิน และการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง (2546) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายในไว้ว่า การตรวจสอบภายใน
เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดัน
ความสําเร็จดังกล่าว ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ(Accountability and
Responsibility) ทําให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นพื้นฐานของหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audit ability)
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน(Efficiency and Effectiveness
of Performance) ขององค์กรเนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล
ทางด้านในการปฏิบัติงานจึงเป็นข้อมูลที่สําคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุมลดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อน
และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย
4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Cheek and Balance) ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติไม่ชอบหรือการทุจริตใน
องค์กร จึงลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน
ปัจจัยที่ทําให้การตรวจสอบมีความสําคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากองค์กรมีการเพิ่มกิจกรรม หากพิจาณาองค์กร
โดยทั่วๆ ไปจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วมีความโน้มเอียงที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่องค์กรที่ตั้งขึ้นเพียงเพื่อ
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1.4 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง (2546: 1) ได้กล่าวถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในไว้ว่า การตรวจสอบภายใน
นับเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐานสากลที่กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพ
เรียกว่า สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors ; IIA) ทําหน้าที่กํากับดูแล
การตรวจสอบภายในประเทศระหว่างประเทศสํานักงานใหญ่ตั้งที่รัฐฟลอริด้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
สมาชิก (Charter)
จากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยทั้งนี้ในภาคราชการไทย กระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบภายในได้กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ มาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นการกําหนด
ข้อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
1.4.1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
1) การกําหนดถึงวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ
ทั้ ง นี้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบ
อ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายในการกําหนดถึงความเป็นอิสระและ
ความเที่ยงธรรม
2) การกําหนดถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติ
หน้าที่ความความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม
3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
4) การสร้างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านและติดตามดูแลประสิทธิภาพของงาน
อย่างต่อเนื่อง
1.4.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรบริหารงานตรวจสอบภายในให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
2) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
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งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมและการ
กํากับดูแล
3) การวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการ
ตรวจสอบ ตามผลการประเมินความเสี่ยงจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ ดังนี้
3.1) การวางแผนการตรวจสอบภายในควรเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงและควร
กระทําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ควรนําข้อมูลของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการมา
พิจารณาในขั้นตอนการวางแผนด้วย
3.2) ในการบริการให้คําปรึกษา หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรบริการให้
คําปรึกษางานที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มลดความเสี่ยงและปรับ
4) การเสนอและอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบ ในการเสนอแผนการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
อนุมัตินั้น ควรนํ า เสนอเรื่องทรัพ ยากรที่ จํา เป็ นต้ อ งใช้ใ นการปฏิบั ติง านและผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น จาก
ข้อจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย
5) การบริห ารทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรดูแ ลให้มีท รัพยากร
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
6) นโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ง าน หัว หน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรกํ า หนด
นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
7) การประสานงาน หัวหน้างานตรวจสอบภายในควรประสานงานและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการอื่นและผู้ตรวจสอบภายนอกรวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบเพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมทุกเรื่องอย่างเหมาะสม
และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกัน
8) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้าน
การให้ ห ลั ก ประกั น และการให้ คํ า ปรึ ก ษา โดยควรคํ า นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานและวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน
ตรวจสอบภายใน อันจะทําให้การปฏิบัติงานบรรลุผล ความเสี่ยงที่สําคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ และ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และโอกาส
ในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น
9) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการ
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ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ม อบหมายอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านจะสามารถบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วย
10) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล โดยรายงานดังกล่าว
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุมสร้างสรรค์และ
รวดเร็วรวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ
11) การติดตาม
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรกํ า หนดระบบการติ ด ตามผลว่ า ได้ มี ก ารนํ า
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ
12) การยอมรับสภาพความเสี่ยง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร
ปัจจุบันการตรวจสอบภายในมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุม
ทางการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรเป็นไปตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว้ การตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1) นโยบายขององค์กร และทัศนคติของฝ่ายบริหารในเชิงสนับสนุนการตรวจสอบทั้งนี้
เพราะฝ่ายบริหารจําเป็นต้องให้ความอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการรายงาน
ข้อเท็จจริงและการเสนอแนะ โดยผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นต้องอาศัยอํานาจสั่งการจากฝ่ายบริหารในการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
2) จริยธรรมและปรัชญาการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นสิ่งกําหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่น่าเชื่อถือ เพื่อความเป็นธรรมในการเสนอความเห็น
3) ความเข้าใจในหลักการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบซึ่งจะเป็น
ผลให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีอิสระ และทําให้
ผู้รับการตรวจสอบตระหนักว่าการตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งขององค์การที่จะช่วยให้การ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น
1.4.3 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2546
กําหนดไว้ดังนี้
1) การวางแผนการตรวจสอบ
การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด
ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจไหน ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
คือบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
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วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังที่กําหนด การวางแผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น
2 ระดับ ได้แก่
1.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 3 – 5 ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวต้องกําหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับ
ตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียด คือ หน่วยรับตรวจ / เรื่องที่จะตรวจ /
ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ / จํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบ
1.2) แผนการตรวจสอบประจําปี เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี
และจะต้องจัดทําให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทําเป็นแผนการตรวจสอบประจําปี
ประกอบด้ ว ยสาระสํ า คั ญ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการตรวจสอบ / ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ /
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ / งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.4.4 ขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบ
การวางแผนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) การสํารวจข้อมู ลเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบภายในควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานของ
หน่วยงาน ที่ต้องการทําการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งทําความคุ้นเคยกับหน่วยงานและระบบงานที่จะ
เลือกมาตรวจสอบ เป็นการประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะดําเนินการตรวจสอบ
2) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้จัดให้
มีขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมและความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวและสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5
องค์ประกอบ คือ
2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
2.2) การประเมินความเสี่ยง
2.3) กิจกรรมการควบคุม
2.4) สารสนเทศและการสื่อสาร
2.5) การกํากับติดตามและประเมินผล
1.4.5 การติดตามและประเมินผล
1) การประเมินความเสี่ยง
1.1) ศึกษาข้อมูลภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย สรุปภารกิจที่สําคัญ วัตถุประสงค์
นโยบายรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างมหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานที่
สําคัญ

13

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1.2) จัดกลุ่มหน่วยงาน หรือกลุ่มกิจกรรมที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและเรียงลําดับ
ความสําคัญที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.3) กําหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มงานกิจกรรม
ที่กําหนด
1.4) ทําการประเมินความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญของกลุ่มงาน หรือกิจกรรมที่
จัดลําดับเอาไว้ และนําปัจจัยเสี่ยง/เกณฑ์ความเสี่ยงที่กําหนด นําไปวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.5) นําผลการประเมินความเสี่ยงจัดทําเป็นบัญชีรายการความเสี่ยง
1.4.6 การวางแผนการตรวจสอบ
จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายใน
จะสามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด ดังนี้
1) นําลําดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3 มาพิจารณาจัดช่วง
ความเสี่ยง เพื่อให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงระดับสูง ที่ควรจะวางแผนการตรวจสอบในปี
แรกๆ และเรียงความเสี่ยงตามลําดับที่คํานวณได้ในปีถัดๆ ไป
2) พิจารณาความถี่ที่ควรเข้าทําการตรวจสอบ
3) คํ า นวณจํ า นวนคน/วั น ที่ จ ะทํ า การตรวจสอบแต่ ล ะหน่ ว ยงาน หรื อ กิ จ กรรมที่ จ ะ
ตรวจสอบ เมื่อได้กําหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องกําหนดแผนการตรวจสอบ
ประจําปี โดยนําข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี ดังนี้
3.1) กําหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ เพื่อจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3.2) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เพื่อจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจํานวนคน/วัน
3.3) กําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
3.4) กํ า หนดงบประมาณที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ โดยระบุ ง บประมาณที่ จ ะใช้
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ฯลฯ
1.4.7 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจําปี ในการวางแผนการปฏิบัติงานยังต้อง
อาศัยข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมิน
ความเสี่ ย ง เพื่ อ วางแผนการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะเรื่ อ งครอบคลุ ม ประเด็ น การตรวจสอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ
การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ
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2) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
3) การกําหนดของเขตของการปฏิบัติงาน
4) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
1.4.8 การเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
1) เมื่ อ หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบเสร็ จ แล้ ว จะนํ า เสนอ
แผนการตรวจสอบประจําปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี
2) ส่งสําเนาแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้หน่วยรับ
ตรวจทราบและส่งให้กรมบัญชีกลางและกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับ
การอนุมัติ
1.4.9 การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี
เมื่อแผนการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องนําแผนดังกล่าวมาปฏิบัติงานตรวจสอบ มาสอบทาน รวบรวมหลักฐานเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร หรือไม่ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้
1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดทําตารางงานตรวจสอบใน
รายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และทําความตกลงกับหน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อม
ขอบเขตของการตรวจสอบ กํ าหนดวันและระยะเวลาที่ใ ช้ในการตรวจสอบ การดําเนินการก่ อนเริ่ มงาน
ตรวจสอบ มีขั้นตอนดังนี้
1.1) แจ้ ง หน่ วยรับ ตรวจให้ ท ราบถึงวัตถุ ประสงค์ ขอบเขต วั นเวลา ที่ ใ ช้ ใ นการ
ตรวจสอบ
1.2) การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ
1.3) การสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพื่อให้ทีมตรวจสอบได้รับ
ทราบถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดต่าง
1.4) หัวหน้าที่ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรกําหนดให้หนึ่งในทีมผู้
ตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าทีมในการทําหน้าที่ สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุม
เปิดและปิดตรวจ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ จัดทําตารางการปฏิบัติการตรวจสอบ
1.5) การเตรี ย มการเบื้ อ งต้ น เมื่ อ ได้ รั บ มอบหมายให้ ต รวจสอบในเรื่ อ งใดหรื อ
กิจกรรมใดผู้ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบทานงานตรวจสอบที่ทํามาแล้ว ศึกษา
แผนการดําเนินงานของหน่วยงาน ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
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2) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการ
ประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีมตรวจสอบและหน่วยรับตรวจ อธิบายวัตถุประสงค์ ขอบเขตให้หน่วยรับ
ตรวจทราบ และดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1) การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าที มตรวจสอบมอบหมายงานตามที่ผู้
ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความชํานาญ รวมทั้งควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความ
ชํานาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย
2.2) ผู้ ต รวจสอบภายในเลื อ กวิ ธี ก ารตรวจสอบและเทคนิ ค การตรวจสอบให้
เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน เช่น การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานประกอบการตรวจสอบ การเข้าสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์ การทดสอบการปฏิบัติงาน
ตามระบบที่วางไว้ และการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
2.3) การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
2.4) การนํ า แผนการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบมาใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ
2.5) การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
หัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกครั้ง
2.6) การประชุ ม ปิ ด งานตรวจสอบ จะทํ า เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยเมื่ อ หั ว หน้ า ที ม
ตรวจสอบสรุปสิ่งที่ตรวจพบ ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
• สรุปการตรวจสอบ
• ทําความเข้าใจชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย
• แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และหาข้ อ ยุ ติ ใ นประเด็ น ที่ ยั ง มี ค วามเห็ น ไม่
ตรงกัน
• แจ้งกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน
• ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ
3) การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบภายใน
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในแต่ละเรื่องแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบ
จะทํา การสอบทานให้ แ น่ ใ จว่ า ทีม ตรวจสอบได้ป ฏิบัติหน้ าที่ต่า งๆ เสร็จ สมบู ร ณ์ แ ละเป็น ไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ ต้ องสอบทานกระดาษทําการ เอกสาร หลั กฐานที่รวบรวมไว้ จ ากการ
ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย
3.1) การรวบรวมหลั ก ฐาน จะต้ อ งมี ค วามเพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้ และจั ด หามาได้
(Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และ ความมีประโยชน์ (Usefulness)
3.2) การรวบรวมกระดาษทําการ จะต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์เป็นข้อมูลที่ได้
จากการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีความชัดเจน เข้าใจง่าย อ่านง่าย มีความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์
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3.3) การสรุปผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่างๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหา
ข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ประกอบไปด้วย
• สิ่งที่ตรวจพบ
• เกณฑ์การตรวจสอบ
• ผลกระทบ
• สาเหตุ
• ข้อเสนอแนะ
1.4.10 การจัดทํารายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
1) การจัดทํารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น
ความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม ซึ่งการจัดทํารายงานที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล
สร้างสรรค์ จูงใจ การจัดทํารายงานสามารถรายงานได้ด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ และการ
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2) การติดตามผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบว่าผู้รับการตรวจสอบและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบ
ภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ
ได้สั่งการหรือประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต
1.4.11 การให้บริการให้คําปรึกษา
การให้คําปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยา
ท่าทาง ที่เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย 2คน คือผู้ให้และผู้รับคําปรึกษา ผู้ให้คําปรึกษา
ในที่นี้หมายถึง ครูที่มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการให้คําปรึกษา มีความรู้และทักษะในการให้คําปรึกษา ทําหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับคําปรึกษาหรือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่กําลังประสบความยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์และ
ต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออกเพื่อลด
หรือขจัดความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ (Burks and Shefflre, 1979 อ้างถึงใน George & Cristiani, 1995)
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การให้คําปรึกษานี้มีลักษณะที่แตกต่างจากการให้บริการอื่นๆ ดังนี้ คือ (กรมสุขภาพจิต, 2540 ;
Gladding, 1996)
1) มีทฤษฏีกระบวนการและเทคนิคการให้คําปรึกษาให้ครูได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะ
ของปัญหาและธรรมชาติของนักเรียน
2) เน้ นสั ม พั นธภาพที่ ดีร ะหว่ า งครู ผู้ ใ ห้ แ ละนัก เรีย นผู้รับคํ าปรึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั กเรี ยนเกิ ด ความรู้สึ ก
ไว้วางใจและกล้าเปิดเผยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การให้คําปรึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพใช้การสนทนา
หรือการสื่อสารสองทางระหว่างครูกับนักเรียน เป็นเครื่องมือสําคัญของการให้คําปรึกษา
3) เน้นปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนอยู่ในโลกของความเป็นจริง และสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไป
ได้ในปัจจุบัน
4) ไม่มีคําตอบสําเร็จรูปตายตัว เพราะการให้คําปรึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ วิธีการแก้ปัญหาในแต่
ละกรณีจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพปัญหา โดยนักเรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
5) ครูผู้ให้คําปรึกษาต้องให้เกียรติ และยอมรับนักเรียนที่มาขอรับคําปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่
ตัดสิน ไม่ประเมิน และไม่วิพากษ์ วิจารณ์ หรือตําหนินักเรียน
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ามาตรฐานของการตรวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานของมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจะต้องสอบทานการปฏิบัติงานและการดําเนินงานต่างๆ เพื่อให้
มั่นใจว่าการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริมภารกิจหลักขององค์กร และการรับงานให้คําปรึกษาควรรับ
เฉพาะงานที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจหลักและเป้าหมายขององค์กร

1.5 จริยธรรมของการตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดํารงไว้
ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.5.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ
และทําให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
1.5.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลําเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทํา
หน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น
เข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน
1.5.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของ
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
อํานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
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1.5.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนําความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
1.6 ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
การที่จะทําให้ การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลที่แท้จริงนั้น (สาคิตณ์ จันทโณทก, ม.ป.ป. :
2-4) มีองค์ประกอบ
1.6.1 นโยบายขององค์ ก รและทัศ นคติข องฝ่ ายบริ ห ารในเชิ งสนั บ สนุ น การตรวจสอบ ทั้ ง นี้
เพราะฝ่ายบริหารจําเป็นต้องให้ความอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการรายงาน
ข้ อ เท็ จ จริ ง และการเสนอแนะโดยผู้ ต รวจสอบภายในจํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย สั่ ง การจากฝ่ า ยบริ ห ารในการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
1.6.2 จริ ย ธรรม และปรั ช ญาการตรวจสอบภายในจะเป็น สิ่ ง กํ า หนดให้ ผู้ ต รวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่น่าเชื่อถือ เพื่อความเป็นธรรมในการเสนอความเห็น
1.6.3 ความเข้าใจในหลักการตรวจสอบของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผลให้เกิด
ความร่วมมือ และสนับสนุนในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีอิสระและทําให้ผู้ได้รับ
การตรวจสอบภายในตระหนักว่าการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสําคัญอย่างหนึ่งขององค์กรที่จะช่วยให้การ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่สําคัญที่จะส่งเสริมให้งานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล (เจริญ เจษฎาวัลย์ ,
ม.ป.ป. : 51-56) มีดังนี้
1) ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้งานของผู้ตรวจสอบภายใน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการวิ ช าชี พ แขนงนี้ การที่ จ ะให้ ฝ่ า ยตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น ฝ่ายตรวจสอบต้องมีเสรีภาพในการปฏิบัติงานโดยปราศจาก
อิทธิพลแทรกแซงใดๆ ทั้งสิ้น ในการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในให้ทําหน้าที่
ในลักษณะให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นพี่เลี้ยงในการให้คําปรึกษาแนะนําวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสม
ให้แก่หน่วยงานอื่น
2) คุณภาพของผลงานของฝ่ายตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของคณะผู้ทํางานด้านการตรวจสอบ
เป็นสําคัญ ทั้งตัวผู้บังคับบัญชา และตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเอง จะต้องเป็นผู้ที่ทรงคุณความรู้ และเป็นผู้
ที่มีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพแขนงนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้แล้วการจัดการที่เกี่ยวกับการ
พนักงานในเรื่องของการคัดเลือกคน และการพัฒนาคนก็เป็นส่วนส่งเสริมให้คุณภาพของคณะผู้ตรวจสอบ
ภายในมีเพิ่มมากขึ้น
3) การบริหารภายในฝ่ายตรวจสอบภายใน การบริหารภายในที่ดีมีส่วนทวีประสิทธิภาพให้แก่ฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้อีกทางหนึ่ง การบริหารงานภายในที่ดีมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้
3.1) การวางแผน
3.2) การควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3.3) เครื่องมือการตรวจสอบ
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3.4) การให้ความรู้เพิ่มเติม
3.5) หลักฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
4) การรายงานผลการตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรทํารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอตรงต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบ รายงานลักษณะนี้ควรประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับขอบเขต
การทํางาน และสรุปผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรเขียนสั้นให้
กะทัดรัดและเข้าใจง่ายว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไข และวิธีการแก้ไขมีประการใด หัวข้อเรื่องที่เป็น
ข้อสังเกตที่สําคัญควรวางเรียงหัวข้อไว้ตอนต้น สําเนารายงานจัดส่งเสนอผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องดูแล
กิจ กรรมหรื อหน่ วยงานที่ รับการตรวจสอบนั้นด้วย ในกรณีที่ผู้รับการตรวจสอบมีการแก้ไขปรั บปรุ งตาม
ข้อ เสนอแนะต่ า งๆ ภายในเวลาอั น สมควรแล้ ว ฝ่ า ยตรวจสอบก็ค วรจะพอใจในผลการปฏิ บัติ งาน เสนอ
ความเห็นให้ผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบ
สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายในนอกจากจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบภายในแล้ ว ผู้ ต้องตรวจสอบภายในจะต้ องมี ความเข้าใจในเรื่องของการ
ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ความหมายของการตรวจสอบภายใน ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานของการตรวจสอบภายใน รวมถึงจริยธรรมของการตรวจสอบภายใน ที่มุ่งเน้นให้การดําเนินงาน
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในองค์กร ให้มีประสิทธภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
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2. ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 และเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการนําส่งเงินของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2516 ระเบียบดังกล่าวกําหนดให้ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน เป็นผู้ทําหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ต่อมาปี พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการที่เป็น กระทรวง ทบวง กรม และส่วน
ราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตําแหน่งอัตรากําลังเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในเฉพาะ
และให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็น
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ และเสนอแนะแนวทาง
หรือมาตรการ ที่จะทําให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดขึ้น
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2551 กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
กับปริมาณงาน
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3. หัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้
งานดังกล่าวต้องไม่ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่
ตรวจสอบ
4. ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในดํ า รงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น อิ ส ระ ไม่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในกิ จ กรรมที่ ต รวจสอบ
ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใด
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
5. ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้ง
ให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อมูล
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6. ในกรณีมีความจําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาร่วมปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจากหน่วยงานภายในส่วนราชการหรือจากส่วน
ราชการอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในส่วนราชการนั้นหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็ได้
7. ให้ผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจในสังกัด
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การนําเสนอเพื่อพัฒนาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จากการศึกษาถึงการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โครงสร้าง วัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และการบริหารงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเอกสารหลักฐาน
ของงานตรวจสอบภายใน ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอผู้ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยกําหนดประเด็นไว้ 9 ประเด็น ดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
2. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
3. การเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
4. การวางแผนการปฏิบัติงาน
5. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
6. การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี
7. การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
8. การให้บริการให้คําปรึกษา
9. การพัฒนาบุคลากร
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กระบวนการตรวจสอบภายใน
1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่บรรลุเป้าหมายใน
การบริหารงานและการดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยง จึงหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการระบุและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการกําหนดแนวทาง
ที่จําเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง โดยทั่วไป ประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาส
ที่จะเกิดขึ้น หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และผลกระทบ หมายถึง หากมีเหตุการณ์
เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด การประเมินความเสี่ยง สามารถทําได้ทั้งการประเมินเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร ปัจจัยที่ใช้ในการ
พิจารณาความเสี่ยง เช่น การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการ
ควบคุมภายใน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการติดตามผล ผลของการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมาย ช่วยให้องค์กรตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหายลดสิ่งไม่คาดหวัง
และการสูญเสียต่อองค์กร
ผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ
เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ขององค์กร รวบรวมและจัดทําผัง
โครงสร้างองค์กร รายชื่อหน่วยงาน สภาพการปฏิบัติงาน สายบังคับบัญชา การจัดกลุ่มของข้อมูลด้านการเงิน
การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกลุ่มหน่วยงาน ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เพื่อกําหนดปัจจัย
เสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง มีการกําหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง ในงานด้านกลยุทธ์
ด้านการดําเนินงาน ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทําการประเมิน
ความเสี่ยง ตามลักษณะของงานหรือหน่วยงานและตามลําดับความสําคัญและนําผลการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนการตรวจสอบ โดยวางแผนการตรวจสอบภายในจากการประเมินความเสี่ยง ต้องกระทําอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง และควรนําข้อมูลของฝ่ายบริหารและจากผู้ตรวจสอบ มาพิจารณาในขั้นตอนการวางแผน
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นนี้
ได้ดําเนินการดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัยฯ สรุปภารกิจที่สําคัญวัตถุประสงค์นโยบาย
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างมหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร แผนผัง กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ
1.2 จัดกลุ่มหน่วยงาน หรือกลุ่มกิจกรรมที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และเรียงลําดับความสําคัญที่
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.3 กําหนดปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มหน่วยงาน กิจกรรมที่
กําหนด
1.4 ทํ า การประเมิน ความเสี่ย งตามลํ าดั บ ความสํา คั ญ ของกลุ่ม หน่ ว ยงาน หรื อ กิ จ กรรมที่
จัดลําดับเอาไว้ และนําปัจจัยเสี่ยง/เกณฑ์ความเสี่ยงที่กําหนด นําไปวิเคราะห์ความเสี่ยง
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1.5 นําผลการประเมินความเสี่ยงจัดทําเป็นบัญชีรายการความเสี่ยง
ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างละเอียด เพียงพอในการวางแผนการตรวจสอบและก่อนเข้าดําเนินการ
ตรวจสอบ ทําให้สามารถวางแผนการตรวจสอบได้ตรงกับหน่วยงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับสูง และ
วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่สําคัญได้อย่างทันเวลา ภายใต้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในที่มีอยู่ ทําให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องและทําให้เกิดการประสานงานความร่วมมือและความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ ส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน จะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายที่
แสดงว่าจะตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างภายใน 1 ปี โดยให้ครอบคลุมในการบริหารงานและการดําเนินงานต่างๆ
ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้แก่ หน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง ความถี่
ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ จํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบ กําหนดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด และงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย และขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจะทําให้ทราบว่าควรตรวจสอบกิจกรรมใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด
ณ เวลาใด และงบประมาณที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเท่าใด อันจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบ
ภายใน คืองานบริการที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรมและคําปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแก่ส่วนราชการ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําวัตถุประสงค์
และขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ มากําหนดวิธีการ เทคนิค และขั้นตอนในการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อนนําเสนอขออนุมัติการตรวจสอบประจําปีต่อไป
การจัดทําแผนการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มีประโยชน์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คือเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากแผนการตรวจสอบต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการจึงมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบภายในหรือไม่ อย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติประการใดบ้าง เป็นเครื่องมือใน
การมอบหมายและควบคุมงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในสามารถใช้แผนการตรวจสอบภายใน การมอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน
รับผิดชอบตามความเหมาะสม และควบคุมให้การปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กํ า หนดไว้ รวมทั้ งเป็ นหลั ก ฐานในการติดตามความก้ าวหน้ าการปฏิบั ติงานของผู้ที่ ได้รั บมอบหมาย เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
แนวทางในการปฏิ บัติงาน ทําให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ภายใน
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ระยะเวลาที่เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบภายในได้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในครั้งต่อไป แผนการตรวจสอบภายในงวดที่ผ่านมาจะช่วยให้ทราบข้อมูลในการ
ตรวจสอบครั้งก่อน เช่น เวลาที่ใช้ ขอบเขตการตรวจสอบ อัตรากําลัง และงบประมาณ เป็นต้น ทําให้สามารถ
นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการตรวจสอบครั้งต่อไปให้เหมาะสม และช่วยในการจัดทํา
งบประมาณของงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบได้ กํ า หนดเรื่ อ งที่ จ ะทํ า การตรวจสอบ ความถี่
ตลอดจนจํานวนคนที่ใช้ในการตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะต้องนํามากําหนดงบประมาณที่ใช้ใน
การตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอบรม/สัมมนา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น
ดังนั้น การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็น
ของการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี จึงควรดําเนินการดังต่อไปนี้
2.1 วางแผนการตรวจสอบตามการประเมินความเสี่ยง เพื่อกําหนดความสําคัญของแต่ละ
กิจกรรม ที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยง
2.2 นําเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน 30 กันยายน ของทุกปี
โดยแผนการตรวจสอบจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ ระยะเวลาทําการ
ตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง อัตรากําลัง และงบประมาณ
3. การเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี
เมื่อได้วางแผนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบ
ภายในตามขั้นตอน คือ เสนอแผนการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ง านของงานตรวจสอบภายใน ในประเด็ น การเสนอขออนุ มั ติ แ ผนการ
ตรวจสอบประจําปี ควรดําเนินการดังนี้
3.1 เสนอแผนการตรวจสอบประจํ า ปี ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการพิ จ ารณาเพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ และเพื่อขอความเห็นชอบ
3.2 ปรั บ ปรุ ง หั ว ข้ อ การตรวจสอบภายในตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม หรื อ ลดหั ว ข้ อ การ
ตรวจสอบ ตามเหตุผลความจําเป็น แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ
3.3 เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการตามแผน
3.4 กรณี มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ทําให้ต้องมี การปรั บแผนการตรวจสอบ ให้
ดําเนินการปรับแผนการตรวจสอบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเป็นเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอ
อนุมัติปรับแผน
4. การวางแผนการปฏิบัติงาน
การวางแผนการปฏิบัติงาน ช่วยในการมอบหมายงานตรวจสอบการกําหนดวิธีการตรวจสอบไว้
อย่างละเอียดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจมีความยากง่ายแตกต่างกันและมีปริมาณงานตรวจสอบไม่เท่ากัน ดังนั้น
จึงอาจใช้แผนการปฏิบัติงานช่วยในการกําหนดว่าผู้ตรวจสอบภายในคนใด จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอะไร ทั้งนี้
เพื่อให้เหมาะสมกับประมาณงานตรวจสอบภายใน และความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหัวข้อ
ด้วย ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและประหยัดเวลา ในแผนปฏิบัติงานจะกําหนดขั้นตอนการ
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ตรวจสอบ ของกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบไว้ล่วงหน้า ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบขั้นตอนการตรวจสอบ
ซึ่งทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ช่วยในการควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงาน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน จําเป็นต้องใช้แผนการปฏิบัติงานช่วยในการควบคุมให้ควบคุมให้
ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนด พร้อมทั้ง
สอบทานด้ ว ยว่ า การปฏิ บั ติง านนั้ น มี ผ ลการตรวจสอบโดยสรุ ป เป็ น อย่ า งไร มีจุ ด ใดที่ ค วรให้ ค วามสนใจ
แผนการปฏิบัติงานถือเป็นกระดาษทําการอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน โดยใช้
ความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหรือไม่ การตรวจสอบในแต่ละ
กิจกรรม ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนําแผนการปฏิบัติงานครั้งก่อนมาปรั บปรุ งเพื่อ ให้ เหมาะสมกับงาน
ตรวจสอบปีปัจจุบัน และเมื่อดําเนินการตรวจสอบไปแล้ว อาจจะพบว่ายังมีปัญหาหรือรายละเอียดบางอย่างไม่
ถูกต้องก็สามารถนํ าแผนการปฏิ บัติงานเดิ มมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูร ณ์ และเหมาะสมกั บงาน
ตรวจสอบครั้งต่อไป
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็น
การวางแผนการปฏิบัติงาน จึงควรดําเนินการดังต่อไปนี้
4.1 ทําการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โดยสํารวจข้อมูลเพื่อกําหนดแนวทางการ
ตรวจสอบ คือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล บันทึกข้อมูล สรุปผลการสํารวจข้อมูล
4.2 กํ า หนดประเด็ น การตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจว่ า ประเด็ น ใดที่ ต้ อ ง
ตรวจสอบลึกลงไป และประเด็นใดไม่ต้องตรวจสอบ
4.3 นําประเด็นการตรวจสอบที่ได้มากําหนด ขั้นตอน วิธีการ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แนว
ทางการตรวจสอบ พร้อมทั้งระบุเทคนิคอันเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูล หลักฐานอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
4.4 ระบุรายชื่อผู้ตรวจสอบภายใน และกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
งานตรวจสอบภายในควรมีการสอบทานร่างรายงานแผนการควบคุมของส่วนราชการ โดยต้องทํา
การสอบทานจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนการปรับปรุงการควบคุมแบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการควบคุมงวดก่อน แบบสรุปผลการประเมินแบบสอบถามองค์ประกอบการควบคุม 5 ด้าน หนังสือ
รับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยแบบประเมินการควบคุมภายในและผลการประเมิน
ความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงาน และสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในระดับสูง ว่ากิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมหาวิทยาลัยและมีความสําคัญต่อ
วัตถุประสงค์ จัดลําดับความสําคัญของหน่วยงานหรือกิจกรรมเพื่อทําการสุ่มเลือกตัวอย่างติดตามประเมินผล
และกําหนดวิธีการแนวทางในการประเมินผลไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันของ
ผู้รับการประเมิน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดวาง
ระบบการควบคุ ม ภายในเป็น ไปตามระเบีย บ กฎหมาย และมาตรฐานที่ กํ า หนดไว้ แ ละดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสมมีการปฏิบัติ
จริ ง และส่ ว นราชการได้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขวิ ธี ก ารควบคุ ม ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน จึงมีประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายใน และทําให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นการสอบ
ทานการควบคุมภายใน จึงควรดําเนินการดังต่อไปนี้
5.1 ดําเนินการสอบทาน ใน 2 ส่วน คือ สอบทานรายงาน เป็นการดําเนินการสอบทานรายงาน
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย โดยนําเสนอใน
รูปแบบรายงานและความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน เป็น
การดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุม และสอบทานการประเมินความเสี่ยง โดย
ตรวจสอบถึงการปฏิบัติตามแผนการควบคุม และความมีอยู่จริงของระบบการควบคุมภายใน
5.2 การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบถึงอธิการบดี
6. การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี
เมื่อแผนการตรวจสอบประจําปี ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน จะต้องประชุมชี้แจง ทีมตรวจ เพื่อมอบหมายงาน ให้ทีมรับผิดชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อเป็นการวางแนวทางในตรวจสอบ ประหยัดเวลา และติดตามงานได้ว่าปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ไว้ เมื่อได้รับแผนการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ เสนอหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน สอบทาน และผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดย แผนการตรวจสอบ จะต้อง
ครอบคลุมประเภทของการตรวจสอบ ทั้ง 6 ประเภท ได้แก่
6.1 การตรวจสอบการเงิน การบัญชี
6.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
6.3 การตรวจสอบการดําเนินงาน
6.4 การตรวจสอบการบริหารงาน
6.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ
6.6 การตรวจสอบพิเศษ
ในการเข้าตรวจสอบทุก ครั้ ง จะต้องมีการทํ าหนังสือแจ้งหน่ วยรั บตรวจเกี่ ยวกั บเรื่ องที่ จ ะ
ตรวจสอบ ขอบเขต กํ า หนดการ สถานที่ และรายชื่ อ ผู้ ต รวจสอบภายในที่ จ ะเข้ า ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ทําหนังสือขออนุมัติออกตรวจต่ออธิการบดี พร้อมแนบแผนการปฏิบัติงานและแนบหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ
ให้อธิการบดีลงนาม ทั้งนี้ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะต้องกําหนดแนวทางการตรวจสอบ ประชุมเปิด
ตรวจกั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ เพื่ อ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเข้ า ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ
การดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจัดทํากระดาษทําการ ตรวจสอบตาม
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แนวทางการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้างานตรวจสอบภายในสอบทานกระดาษทําการ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และแนวทางการตรวจสอบที่กําหนดไว้และรายงานผลการตรวจสอบ
ประโยชน์ของการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี ทําให้ทราบว่า หน่วยรับตรวจมี
การดําเนินการตามภาระบทบาทหน้าที่ เช่น มีการจัดทํารายงานทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น การดําเนินการเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง
ตามระเบียบ ครบถ้วน หรือไม่อย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
การติ ด ตามผลการตรวจสอบ จะจั ด ทํ า ขึ้ น พร้ อ มกั บ รายงานผลการตรวจสอบ เมื่ อ กํ า หนด
ระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจ ได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามข้อตรวจพบ การติดตามผลเป็นขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ
เพราะแสดงถึงคุณภาพและหากประสิทธิภาพของงานตรวจสอบว่าผู้รับการตรวจสอบและผู้บริหารได้ปฏิบัติ
ตามข้ อเสนอแนะในรายงานการปฏิ บัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้ อบกพร่อ งที่ พบได้รับการแก้ ไขอย่า ง
เหมาะสมแล้ ว หรื อ ยั ง เมื่ อ ผู้ ต รวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง แล้ ว
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือประการใด และสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบ
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป
ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหาก
เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต
8. การให้บริการคําปรึกษา
การให้คําปรึกษา เป็นกิจกรรมการให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ
โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทําขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อ
เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลขององค์กร โดยไม่เข้า
ไปร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร งานตรวจสอบภายในจะต้องมีการให้บริการคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ในส่วนของระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของทาง
ราชการในด้านการเงิน การบัญชี งานนโยบายและแผนงานจัดชื้อจัดจ้าง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการให้ บ ริ ก ารคํ า ปรึ ก ษา คื อ เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม ให้ ง านตรวจสอบภายใน
ในรูปแบบการให้ บริ การคําปรึ กษาของงานตรวจสอบภายใน และเพื่อ ให้ หน่วยงานผู้รับบริการ สามารถ
ปรับปรุงการดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ประโยชน์ข องการให้ บริก ารคํา ปรึ กษา โดยที่ หน่ วยงานที่เริ่ ม ก่ อตั้ งขึ้ น ใหม่ มีพี่ เลี้ยงที่ ค อยให้
คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและมี ค วามคล่ อ งตั ว ในการดํ า เนิ น งานและช่ ว ยในการจั ด ระบบ
กระบวนงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกําหนด และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร เนื่องจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน จะเป็นผู้ที่เข้าไปพบเห็นการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ่งภายในหน่วยงานต่างๆ จึงอยู่ในสถานภาพที่จะช่วย
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แนะนําการดําเนินงานภายในหน่วยงานเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกันและมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งองค์กร
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็น
การให้บริการคําปรึกษา จึงควรดําเนินการให้บริการหน่วยงาน/บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้
8.1 งานตรวจสอบภายใน จัดบุคลากรเพื่อเตรียมการให้คําปรึกษา โดยเตรียมกฎระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี
8.2 จัดการบริการให้คําปรึกษา โดยมีรูปแบบการนําเสนอข้อมูล และมีเอกสารประกอบ ให้ผู้
ขอรับคําปรึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการให้คําปรึกษาด้วย
9. การพัฒนาบุคลากร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะต้องมีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายใน ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบัญชี ด้านการเงิน และการดําเนินงาน สอบทานผู้รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายในด้านนโยบาย แผนและวิธีปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ สอบทานผู้รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายใน ด้านวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินประเมินการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรให้เป็นไปโดยความ
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนที่กําหนดไว้ การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ควรมี
ความกว้างขวางหลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ หัวหน้าตรวจสอบภายในต้องจัดให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการปฐมนิเทศ และรับการอบรมวิธีและขั้นตอนการตรวจสอบภายในก่อนเริ่ม ปฏิบัติงาน
โดยการจัดแนะนําผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าใหม่ให้รู้จักหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับ
โครงสร้างของงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบและโอกาสก้าวหน้าในการ
ทํางาน
ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นการ
พัฒนาบุคลากร จึงควรดําเนินการดังต่อไปนี้
9.1 หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน ควรจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง ของผู้
ตรวจสอบภายใน ให้มีความรอบรู้ในวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความความชํานาญ ในการปรับใช้
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเทคนิคต่างๆ ที่จําเป็นในการตรวจสอบภายใน มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาขั้นพื้นฐานที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การเงิน
การวิเคราะห์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น มีความสามารถในการสื่อสาร การทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
การวิเ คราะห์ ประเมิ นผล การเขี ย นรายงานและมีเ ทคนิค การนํา เสนอที่ดีมี ค วามรู้เ กี่ย วกับ กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและที่เกี่ยวข้อง การวางแผนงาน การจัดทํางบประมาณ การบริหารเวลา และการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ต รวจสอบภายในจะต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ความรู้ สึ ก เช่ น นี้
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ในสิ่งที่ตนเองกระทําอยู่อย่างดี และมีความเชื่อมั่นในการกระทํา
นั้น ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นบุคลิกที่ก่อให้เกิดความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความซื่อสัตย์สุจริต
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และจริงใจต่อมหาวิทยาลัย ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการทํางานและพัฒนาตนเอง
ด้วยการหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ มีความยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถูกต้อง กล้าแสดงความเห็นสิ่ง
ที่ได้วิเคราะห์ประเมินจากการตรวจสอบ มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น
9.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ควรสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานในงานตรวจสอบภายใน
ที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น การศึกษาและพัฒนาทักษะตนเองอย่างต่อเนื่องอาจทําได้
โดยการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ประชุ ม วิ ช าการ สั ม มนาและศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นในหลั ก สู ต รต่ า งๆ ปั จ จุ บั น
กรมบัญชีกลางได้เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐมืออาชีพ (CGIA) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่ยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในของภาคราชการให้ก้าว
เข้าสู่มาตรฐานสากล
จากการศึกษาถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรมี
แนวทางการดําเนินงานในด้านกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้ง 9 ด้าน ที่กล่าวมา เนื่องจากงานตรวจสอบ
ภายในมีความสําคัญต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จึงควรให้ความสําคัญต่อกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ทั้ง 9 ด้าน เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง

การวางแผนการตรวจสอบ

- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจําปี

การวางแผนการปฏิบัติงาน

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ

- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกระดาษทําการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดทํารายงานและติดตามผล
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
- การจัดทํารายงาน
- รูปแบบรายงาน

การติดตามผล

กระดาษ
ทําการ
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบภายใน
ระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มี ก ารทํ า งานที่ ต้ อ งพึ่ ง พากั บ
กรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปัจจุบัน
มีสาเหตุของปัญหาพอสรุป ได้ดังนี้
1. งานตรวจสอบภายในแต่เดิมเป็นลักษณะของงานสนับสนุน งานตรวจสอบภายในจึงไม่ได้กําหนดให้
มีฐานะเทียบเท่ากองหรือสํานัก และมีโครงสร้างที่ไม่ชัดเจน ทําให้การปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายอย่างแท้จริง
2. ระดับตําแหน่งของหัวหน้างานตรวจสอบภายในยังไม่อาจกําหนดให้เทียบเท่าหน่วยรับตรวจ ทําให้
ไม่ได้รับการยอมรับและขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
3. กรอบอัตรากําลังผู้ตรวจสอบภายในที่ยังไม่รับการพิจารณาให้เพียงพอกับปริมาณงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีมากขึ้นตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐ รวมถึง
การขยายขอบเขตที่เน้นการตรวจสอบผลงานทําให้ไม่สามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจในความรับผิดชอบได้
ครบถ้วน
4. ความรู้ความสามารถของบุคลากรยังไม่มีความชํานาญเท่าที่ควร
5. หน่วยรับตรวจบางหน่วยยังไม่เห็นความสําคัญของกระบวนการตรวจสอบ และยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร เช่น เรื่องการประเมินความเสี่ยง
6. การติดตามผลการตรวจสอบบางเรื่องหน่วยรับตรวจไม้ได้จัดทําตามข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการ
แก้ไข การปฏิบัติจึงยังผิดซ้ํา เป็นต้น
สรุปได้ว่า ในสภาวะปัจจุบันงานตรวจสอบภายในจะต้องมีการติดต่อสื่อสารหารือร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถสนับสนุนภารกิจขององค์กรได้แต่ยัง
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องได้รับการแก้ไข เช่น เรื่องความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ เป็นต้น ซึ่ง สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขและหาวิธีการ
พัฒนาเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผจงศักดิ์ หมวดสง (2538) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า ผลการวิจัยได้ว่า กระบวนการตรวจสอบภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายการตรวจสอบภายใน ต้ องเป็ นการส่ งเสริม และสนับสนุน ให้มี การบริหารงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้รับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการ
2. ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในให้ชัดเจน
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3. มีการวางแผนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้ใช้ในการอ้างอิงและใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับ
ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
4. การตรวจสอบภายในควรประกอบด้วย
4.1 การตรวจสอบการบริหาร เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกๆ ระดับอย่าง
มีอิสระ โดยวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารเพื่อปรับปรุงงานและพัฒนาองค์กร
4.2 การตรวจสอบการเงิน เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลทางการบัญชี โดยวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีและรายงานการเงินตลอดจนการปฏิบัติการ
4.3 การรายงานผลและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน กล่าวคือ รายงานการตรวจสอบควร
เป็นการพิจารณาข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงสําหรับการติดตามผลการ
ตรวจสอบภายในนั้น ต้องมีการติดตามถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ว่าได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่
ณัฐพงศ์ โควาดิสัน (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พบว่า บทบาทการตรวจสอบภายในของการฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการตรวจสอบแนวปกติ มุ่งเน้นการ
ตรวจสอบทางการเมือง และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบ
ดั้งเดิม ไม่มีเทคนิควิธีการตรวจสอบที่ทันสมัย ไม่มีการประเมินความเสี่ยงในการกําหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
การรายงานผลของหน่วยงานตรวจสอบใช้เพียงรูปแบบ “ว่าผลการตรวจสอบบัญชี” ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการ
ตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในทั้ ง หมดองค์ ก ร ในการรายงานให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบ พบว่ า ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารอย่างไร เพราะเป็นการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และสั่งให้หน่วยงานผู้รับ
การตรวจสอบทําการแก้ไขให้ถูกต้อง จึงไม่มีความจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจในส่วนของการจัดทํา
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในนั้ น การกํ าหนดวั ตถุประสงค์ของการตรวจสอบไม่ถูกต้อง และการ
วางแผนไม่มีการกําหนดแผนระยะยาว จะมีเพียงแผนประจําปีเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมหน่วยงานและให้ครบทุก
ด้านการตรวจสอบ ในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในมีการรับผู้ที่มีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี
ซึ่งต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งองค์กรควรจะมีกระบวนการ
คัดเลือกด้านผลการตรวจสอบ จะมุ่งเน้นการรายงานข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
ซึ่งเป็นการมุ่งจับผิดมากกว่าการประเมิน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขมากกว่าการประเมินผล
การดําเนินงานและการควบคุมภายใน ทําให้ไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในยังไม่
เข้ า ใจว่ า การตรวจสอบภายใน คื อ การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและระบบการควบคุ ม ภายในให้ มี
ประสิทธิภาพ แต่เข้าใจว่าการตรวจสอบภายใน คือ การควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เท่านั้น และไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือการตรวจสอบภายใน อะไรคือการควบคุมภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจะ
เข้าใจว่าตนเองทํางานเหมาะสมกับหน้าที่แล้ว
ธณิษฐาพร จันทรินทร์ (2547) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยเชิงสํารวจ ได้ดังนี้
1. ปัญหาการวางแผนการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ มีข้อจํากัดในการวางแผนการ
ตรวจสอบ ขาดความเข้ า ใจในการวางแผนการตรวจสอบ จํ า นวนบุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอต่ อ ปริ ม าณงานที่
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ตรวจสอบ รวมทั้งระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เหมาะสม การกําหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน และผู้บริหาร
ระดับสูงไม่ให้ความสําคัญกับการวางแผนการตรวจสอบ
2. ปัญหาการปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบ ขาดการยอมรับจากหน่วยรับตรวจ ไม่ได้รับความร่วมมือ
กับผู้รับตรวจในเรื่องเอกสาร ขาดความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบที่มีความซับซ้อน และวิธีการตรวจสอบ
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ปัญหาการายงานผลการตรวจสอบ ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจน และมีความล่าช้าในการรายงานผลการตรวจสอบ และผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญในการนําข้อสรุป
จากกรายงานผลการตรวจสอบไปใช้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในช่วยเพิ่มความมั่นใจให้
ผู้บริหาร นโยบายการตรวจสอบภายในต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในให้ชัดเจน พร้อมทั้งต้องมีการสร้างความ
เข้าใจรวมถึงการรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เพื่อนําไปประเมินผลและหาแนวทางแก้ไขเพื่อนําผลที่ได้ไปสนับสนุนภารกิจขององค์กร
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ในการวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพและปัญหาการดําเนินงานของงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน จากแบบ
บันทึกข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. รูปแบบของการวิจัย
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์เอกสารและการสนทนา
กลุ่มถึงระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและทําการศึกษาแบบเจาะลึกจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ แนวทางการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนํามา
สังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้คําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ โดยอาศัยทฤษฎีและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
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2. แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย
2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารการบันทึกกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 แนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและงานที่รับผิดชอบอยู่ โดยเป็นการวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อนํามา
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทําการศึกษาแบบเจาะลึกจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ เพื่อให้ได้คําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ โดยอาศัยทฤษฎีและ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จํานวน 4 ท่าน เพื่อทราบ
ถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
2.1 นายสมปอง พงษ์ศักดิ์ศรี
ตําแหน่งที่ปรึกษางานตรวจสอบภายใน
2.2 นางสาวพจนีย์ รุ่งเรือง
ตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
2.3 นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง ตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน
2.4 นางสาวสุกลั ยา ประสิทธิผล ตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูล และ ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่ม
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะทําการประมวลผลของข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
3.1 แบบบันทึกข้อมูลของงานตรวจสอบภายใน โดยวิเคราะห์จากประเด็นปัญหาและข้อสรุป
3.2 ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่ม โดยเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมา สนทนากลุ่ม
กับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะแยกออกเป็น
ประเด็นชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ หลังจากนั้นก็จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในแง่มุมต่างๆ แบบเชิงพรรณนา โดยอาศัยกรอบองค์ความรู้ในทางทฤษฎีและกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ทั้งนี้รวมถึงการนําเอาข้อเท็จจริงที่ได้จากการข้อมูลและจากการสังเกตการณ์ในสภาพแวดล้อมของ
งานมาร่วมวิเคราะห์ประกอบด้วย และจากแนวทางในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยจะ
นําเสนอผลของข้อมูลและการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในเชิงตรรกะและนําไปสู่
ข้อสรุปของผลการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เนื้อหาสาระสําคัญของบทนี้ประกอบไปด้วย ผลของการวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้ง 9 ด้าน และบทสรุปการสนทนากลุ่มของ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้จากวิเคราะห์จากแบบบันทึกการ
ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 – 2560 จากหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้ง 9 ด้าน คือ
ตารางที่ 4.1 ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จากแบบบันทึกข้อมูลการ
ประเมินความเสี่ยง
มี
ไม่มี
ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
1 งานตรวจสอบภายในมีการศึกษาแผนกลยุทธ์ขององค์กร ในส่วนที่ 3
เกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ขององค์กร
3
2 มีการรวบรวมและจัดทําผังโครงสร้างองค์กร ตามสายการบังคับบัญชา
3
3 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ มี ภ ารกิ จ ใกล้ เ คี ย ง เพื่ อ กํ า หนดปั จ จั ย เสี่ ย งและ
เกณฑ์ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับภารกิจ
3
4 มี ก ารกํ า หนดปั จ จั ย เสี่ ย งและเกณฑ์ ค วามเสี่ ย ง ครอบคลุ ม การ
บริ ห ารงาน 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า นการเงิ น ด้ า นการ
ดําเนินงาน ด้านการบริหารความรู้ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ
3
5 มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย งเพื่ อ นํ า ผลไปใช้
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ

จากตารางที่ 4.1 พบว่า จากแบบบันทึกการปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ งานตรวจสอบภายใน ได้ จั ด ทํ า เป็ น ไปตามรู ป แบบที่ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว น และได้ จั ด ทํ า
ทุ ก ปี ง บประมาณ ก่ อ นที่ จ ะทํ า แผนการตรวจสอบ เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งไปใช้ ป ระกอบการ
วางแผนการตรวจสอบ

36

ตารางที่ 4.2 ด้านการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน จากแบบบันทึกข้อมูล

2
3
4

5

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

6

มี
3

ไม่มี

3

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1

ด้านการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยมี
ระยะเวลา 3 – 5 ปี และประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยรับ
ตรวจ เรื่องที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ จํานวน
คน/วันที่จะทําการตรวจสอบ
งานตรวจสอบภายใน มีการจัดทําแผนการตรวจสอบไว้ล่วงหน้ามีรอบ
ระยะเวลา 1 ปี และสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบประจํ า ปี มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ตรวจสอบชัดเจน
แผนการตรวจสอบมี การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบมีการกําหนดหน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่จะตรวจ
ประเภทการตรวจสอบครบถ้วน และผู้รับผิดชอบมีความชัดเจน
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง และนโยบายจากผู้ บ ริ ห ารมา
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ

3

3

3

3

จากตารางที่ 4.2 พบว่ า จากแบบบัน ทึก การปฏิ บัติ งานด้า นการวางแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี พบว่างานตรวจสอบภายใน ได้จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนด
ไว้อย่างครบถ้วนและเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยนําผลการประเมินความเสี่ยงและ
นโยบายจากผู้บริหารมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการตรวจสอบประจําปี
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ตารางที่ 4.3 ด้านการเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน จากแบบบันทึกข้อมูล

3
4.
5

มี
3

ไม่มี
3

3

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1
2

ด้านการเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
มี ก ารเสนอแผนการตรวจสอบภายในต่ อ คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบฯ
แผนการตรวจสอบเสนอผ่านหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
ภายใน วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
มีการแจ้งแผนการตรวจสอบประจําปี แก่หน่วยรับตรวจทราบ
มีการทําหนังสือขออนุมัติออกตรวจ ต่อหัวหน้าส่วนราชการพร้อมแนบ
แผนการปฏิบัติงาน และแนบหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจให้อธิการบดี
เป็นผู้ลงนาม

3

3

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 4.3 พบว่ า จากแบบบั น ทึ ก การเสนอขออนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบประจํ า ปี งาน
ตรวจสอบภายใน ได้ เสนอขออนุมั ติแผนการตรวจสอบประจําปี ตามลําดั บขั้ นตอน แต่ยั งไม่มีก ารเสนอ
แผนการตรวจสอบฯ ต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ และไม่ได้จัดทําหนังสือขออนุมัติออกตรวจทุก
เรื่อง จะทําเฉพาะในเรื่องที่นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบ
ตารางที่ 4.4 ด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงาน จากแบบบันทึกข้อมูล

ด้านการวางแผนการปฏิบัตงิ าน
มี
ไม่มี
3
1 มี ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
3
2 มี ก ารกํ า หนดหน่ ว ยรั บ ตรวจ เรื่ อ งที่ จ ะตรวจ กิ จ กรรมที่ จ ะตรวจ
ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน วิธีการตรวจสอบ
3
3 มีการกําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ
3
4. มีการเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
จากตารางที่ 4.4 พบว่า จากแบบบันทึกการการวางแผนการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบภายในได้
เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบแนวทางหรือวิธีการที่จะตรวจสอบในแต่ละเรื่อง
ซึ่ ง แผนปฏิบัติ งานมี ก ารระบุห น่ ว ยรั บ ตรวจ เรื่ อ งที่จ ะตรวจ ประเด็น การตรวจสอบ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบภายใน
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ตารางที่ 4.5 ด้านการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน จากแบบบันทึกข้อมูล

2
3
4.
5

มี
3

ไม่มี

3
3

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1

ด้านการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
มีการทบทวนรายงานแผนงานควบคุมของส่วนราชการจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
มี ก ารทบทวนการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในจากแผนการ
ควบคุมภายในและความมีอยู่จริงของระบบ
มีการจัดทําระบบการควบคุมภายในเป็นเอกสารแล้วสื่อสารให้หน่วยที่
รับตรวจหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบทั่วกัน
มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
งานตรวจสอบภายใน มีการกําหนดมาตรการสําหรับการดําเนินการ
ตามข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและสอบ
ทาน

3

3

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 4.5 พบว่า จากการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบบันทึกการสอบ
ทานการประเมินผลการควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน ได้มีการทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในจากแผนการควบคุมภายในและความมีอยู่จริงของระบบ และมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและประจํ าทุ กปี แต่ ไม่ ได้ จั ด ทํา ระบบการควบคุ ม ภายในเป็ น เอกสารและสื่อ สารให้ ทุ ก หน่ ว ย
รับทราบจะทําเฉพาะหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ
ตารางที่ 4.6 ด้านการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี จากแบบบันทึกข้อมูล
1
2
3

4.
5

ด้านการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี
มีการแจ้งหน่วยรับตรวจทราบก่อนเข้าทําการตรวจสอบ
มีการประชุมเปิดตรวจ – ปิดตรวจ
มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบ กิ จ กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต ประเด็นการตรวจสอบ
มี จั ด ทํ า กระดาษทํ าการ / คู่ มื อ /แนวทางการตรวจสอบอย่างเป็ น
ระบบ
มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และแจ้งหน่วย
รับตรวจอย่างเป็นระบบ

มี
3
3
3
3
3

ไม่มี
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า จากการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี งานตรวจสอบ
ภายในได้ดํ า เนิน การตามแนวทางการปฏิ บั ติง านอย่ างเป็ น ระบบ และมี ร่ อ งรอยการบั นทึ ก หลั ก ฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญ
ตารางที่ 4.7 การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
มี
3
3
3
3

ไม่มี

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1
2
3
4.

ด้านการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
มีการติดตามผลการตรวจสอบพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ
มีการกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ
มีผลการสั่งการของผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจแก้ไขและรายงานข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ

จากตารางที่ 4.7 พบว่า งานตรวจสอบภายใน ได้มีกําหนดระยะเวลาการติดตามแผลการตรวจสอบ
ทุกครั้ง ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจพบ และรายงานผลการติดตามที่หน่วยรับตรวจแก้ไขแล้วให้
อธิการบดีทราบผล
ตารางที่ 4.8 การบริการให้คําปรึกษา

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ด้านการบริการให้คาํ ปรึกษา
งานตรวจสอบภายใน มีการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
งานตรวจสอบภายใน มีการให้บริการคําปรึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ แก่บุคลากร
งานตรวจสอบภายในมีการให้คําปรึกษาแนะนําให้เกิดความเข้าใจและ
มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน
มี ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาในการจั ด ระบบ กระบวนการ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบที่ถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกัน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกับ
องค์กร
มีการให้บริการคําปรึกษาแก่ผู้บริการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อกําหนด
ของทางราชการในการดําเนินงานด้านการเงิน การบัญชี งานนโยบาย
และแผนงาน งานจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องอื่นๆ

1
2
3

4.

5

มี

3
3
3

3

ไม่มี
3
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า งานตรวจสอบภายใน มีการให้บริหารการให้คําปรึกษาอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แต่ยังขาดกระบวนการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากข้อจํากัดด้านความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน
ตารางที่ 4.9 การพัฒนาบุคลากร

2
3
4.

มี
3

ไม่มี

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1

ด้านการพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน
มีการสอบทานผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ด้านนโยบาย แผน
และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรกําหนดตามแผนปฏิบัติการ
มีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

3

3
3

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 4.9 พบว่า งานตรวจสอบภายใน มีการส่งเสริมและกระบวนการให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาการบริหารงาน เกี่ยวกับด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อนํามาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตอนที่ 2 บทสรุปการสัมภาษณ์กลุ่มเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้ง 9 ด้าน
จํานวน 4 ท่าน คือ
1. นายสมปอง
พงษ์ศักดิ์ศรี ตําแหน่งที่ปรึกษางานตรวจสอบภายใน
2. นางสาวพจนีย์
รุ่งเรือง
ตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวภิญญดา
พ่วงเฟื่อง
ตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน
4. นางสาวสุกัลยา
ประสิทธิผล ตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน
หัวข้อการสัมภาษณ์
1. ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่า การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงาน มีการวางแผน การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ระบุปัจจัย มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง จัดทําบัญชีความเสี่ยง มีการนําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ไปใช้ ใ นการวางแผนการตรวจสอบทุ ก ปี แต่ ปั ญ หาที่ พ บคื อ หน่ ว ยรั บ ตรวจบางหน่ ว ยยั ง ไม่ ค่ อ ยให้
ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ทําให้ผลการประเมิน ไม่ครอบคลุมทุก
หน่ ว ยงาน ซึ่ ง อาจจะเกิ ด จากความไม่ เ ข้ า ใจของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ขาดการเผยแพร่ การสื่ อ สาร การ
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ประชาสัมพันธ์เกณฑ์บัญชีปัจจัยเสี่ยง และไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงเอาไปใช้
ประโยชน์อย่างไร

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ควรมีการประชุมร่วมกันกับคณะผู้บริหาร คณะ/หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงฯ ประโยชน์จากการประเมินความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่สะท้อน
กลับของหน่วยรับตรวจ
2. ควรมีการจัดทําคู่มือ และประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เกณฑ์บัญชีความเสี่ยงต่อหน่วยรับตรวจให้
ทราบ
3. ควรมีการให้ความรู้ เช่น การประชุม การฝึกอบรม การแนะนําแบบตัวต่อตัว กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ
4. ควรทําอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2. ด้านการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่า การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน มีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ แต่ปัญหาที่พบคือ
การปฏิบัติงานตามแผนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากมีเรื่องที่ผู้บริหารหรือหน่วยงานอื่น
ต้องการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําปี ทําให้ต้องปรับแผนการ
ตรวจสอบใหม่ และจํานวนผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนน้อย ทําให้การตรวจสอบบางเรื่องอาจจะเกิดความล่าช้า
ออกไป และบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานภายนอกกําหนดให้ต้องตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องใช้เวลา
ในการศึกษาทําความเข้าใจ
แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องทําความเข้าใจและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบอย่าง
สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให้ ทั น กั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น การไปร่ ว มประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั ง การชี้ แ จงของ
หน่วยงานภายอก การไปฝึกอบรม การประชุมหารือร่วมกันในหน่วยงาน
2. การปรับแผนการตรวจสอบควรเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ และแจ้งให้ผู้บริหาร
ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการตรวจสอบในแต่ละเรื่อง

3. ด้านการเสนออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่า การเสนออนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดคือเสนอผ่านโดยอธิการบดีเท่านั้นเป็นผู้อนุมัติแผนการ
ตรวจสอบและเป็ น ไปตามระยะเวลาที่ กํ า หนด แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารนํ า แผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่ อ
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คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ และไม่ได้จัดทําหนังสือขออนุมัติออกตรวจโดยให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
จะทําแต่หนังสือแจ้งเข้าตรวจหน่วยรับตรวจของงานตรวจสอบภายในแทน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ควรมีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบของมหาวิทยาลัย เรื่อง
การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และจัดทําบันทึกการขออนุมัติออกตรวจโดยให้อธิการบดีลงนามทุกครั้ง
เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบแจ้งหน่วยรับตรวจ
2. ควรเสนอแผนการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาในปฏิทินปฏิบัติงาน และแจ้งหน่วยรับตรวจ
ทราบถึงแนวทางการตรวจหลังจากได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี และมีการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงใน
ระบบการตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพ
4. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่า การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจนแก่หน่วยรับตรวจ แต่ไม่ได้ส่ง
แผนปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ จะแจ้งก็ต่อเมื่อเข้าตรวจ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือหน่วยรับตรวจอาจ
ไม่ทราบแนวทางการตรวจ อาจจัดเตรียมบุคลากรหรือเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบไม่ทัน

มห
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ยาล
ัยรา
ช

แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ควรจั ด ส่ ง แผนปฏิ บั ติ ง านควบคู่ กั บ แผนการตรวจสอบที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี แ ล้ ว
ให้หน่วยรับตรวจทราบ
2. ควรมีการชี้แจงกับหน่วยรับตรวจเบื้องต้น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ แบบฟอร์มกระดาษทําการ เป็นต้น
3. ควรมีการประเมินผลว่า หน่วยรับตรวจให้ความสําคัญและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เพื่อนําผลไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในต่อไป

5. ด้านการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่าการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในมีการจัดทําอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ไม่ได้มีการสื่อสารให้หน่วยรับตรวจทราบ
หลังจากการประเมิน จะจัดส่งเอกสารการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ทําให้หน่วยรับตรวจไม่มีความเข้าใจและ
ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรมากนัก
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในอย่าง
ชัดเจน และนําไปถ่ายทอดให้ความรู้กับหน่วยรับตรวจ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดความเข้าใจและ
เล็งเห็นความสําคัญของการควบคุมภายใน
2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ โดยเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการควบคุมภายใน มา
ชี้แจงให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้บริหาร และมีการประเมินสม่ําเสมอทุกปี
3. มีการจัดทําคู่มือรายละเอียดการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและเผยแพร่ให้หน่วย
รับตรวจทราบ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

6. ด้านการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่า การตรวจสอบมี
การดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ในรายงานผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ และ
ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบทุ กฉบั บจะรักษาเป็นความลับ โดยรายงานตรงให้อธิการบดี
รับทราบถึงผลการตรวจสอบ เมื่ออธิการบดีเห็นชอบตามข้อเสนอแนะและมีผลสั่งการทางหน่วยงานจะแจ้งผล
การตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบเท่านั้น นอกจากนี้แล้วปัญหาที่พบคือ การตรวจสอบและการรายงาน
ผลการตรวจสอบบางเรื่ อ งอาจเกิ ด ความล่ า ช้ า หรื อ ไม่ ส ามารถเข้ า ตรวจได้ ต ามแผนการตรวจสอบ
เนื่องจากมีนโยบายเร่งด่วนให้เข้าตรวจสอบเรื่องอื่นๆ ทําให้ต้องปรับแผนการตรวจสอบ กับระยะเวลาใน
การตรวจสอบสอดคล้องกันรวมถึงบุคลากรของงานตรวจสอบมีจํากัดทําให้การตรวจสอบและการรายงาน
ผลการตรวจสอบ ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ควรมีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจทุกครั้ง เพื่อชี้แจงให้หน่วยรับตรวจได้ทราบถึง
ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และแนวทางในการแก้ไข
2. กรณีที่หน่วยรับตรวจใดมีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องบ่อยๆ หรือมีบุคลากรใหม่เข้ามาใหม่ ควรมีการ
จัดอบรมให้ความรู้ หรือจัดทําคู่มือแนวทางการตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้หน่วยรับตรวจไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานควบคู่กับงานประจํา
3. จัดทําเว็บไซต์ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยรับตรวจในการปฏิบัติงาน
7. การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่า ในรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกครั้งจะมีการติดตามผลการตรวจสอบมีกําหนดระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจได้ชี้แจง หรือแก้ไข
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ข้อบกพร่อง ว่าได้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นข้อตรวจพบและงานตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องแล้ว
แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ควรมีการติดตามผลการตรวจสอบทุกครั้งและรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบให้อธิการบดี
ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

8. การบริการให้คําปรึกษา
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่า การบริการให้
คําปรึกษาส่วนใหญ่จะให้คําปรึกษาด้าน กฎ ระเบียบ การดําเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และการให้
คําปรึกษาส่วนบุคคล ยังไม่มีการจัดอบรมเพื่อทราบปัญหาของหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายใน และยังมีข้อจํากัดในเรื่องการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เนื่องจาก
บุคลากรยังไม่มีความชํานาญ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ควรมีจัดโครงการการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเบิกจ่าย เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้โดยตรง และควรจัดทําอย่าง
สม่ําเสมอ
2. ควรมีช่องทางการบริการให้คําปรึกษาบนเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เช่น Fan page
ของงานตรวจสอบภายใน เว็บไซต์งานตรวจสอบภายใน
3. ควรมีการจัดทําเอกสาร คู่มือ เผยแพร่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของทางราชการให้หน่วยรับตรวจทราบ

9. การพัฒนาบุคลากร
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ท่าน พบว่า ผู้บริหารและ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ
โดยสนับสนุนงบประมาณ และแนวทางในการพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังขาดการสนับสนุนในเรื่องของค่าตอบแทนพิเศษให้กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบภายในควรมี พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอในเรื่องของความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชํานาญและเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ
2.ผู้บริหารควรมีนโยบายการให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความชํานาญงานเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพเป็นพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาการโอนย้ายหน่วยงาน และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ
3. ควรมีการประเมินผลบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในเป็นระยะ
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บทสรุปขัน้ ต้นในผลการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 และการ
สัมภาษณ์กลุ่มของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 9 ประเด็น จะเห็นได้ว่า งานตรวจสอบภายในมีกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ เป็นแบบแผน มีแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุ ประสงค์ได้ และเป็นข้ อมูลให้
ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานได้ แต่งานตรวจสอบภายใน ยังมีข้อจํากัดและพบ
ปัญหาในเรื่องของบุคลากร ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงหน่วยรับตรวจ ประสบการณ์ การถ่ายทอด
การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ขวัญและกําลังใจ การจัดทําคู่มือหรือแนวทางให้กับหน่วยรับตรวจใน
และหน่วยรับตรวจยังไม่เล็งเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานตรวจสอบเท่าที่ควร ซึ่งหากได้รับการ
พัฒนาจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้งานตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพ และส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับหน่วยงานและองค์กร จึงวิเคราะห์จากเอกสารการบันทึกการ
ทํางานและสั มภาษณ์ ผู้ปฏิ บัติงานจริงเพื่อนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการพั ฒนางาน
ตรวจสอบภายในให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ
ซึ่งผู้วิจัยจะเสนอแนะแนวทางการพัฒนาไว้ในบทที่ 5 ต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครั้งนี้ เนื้อหาสาระสําคัญประกอบไปด้วย กระบวนการตรวจสอบภายใน 9 ประเด็น สรุปผลการวิเคราะห์จาก
บันทึกเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานของงานตรวจสอบ
ภายใน จํานวน 4 ท่าน โดยเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และนําผลการวิเคราะห์ไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการดํ า เนิ น งานงานตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
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สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม และการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จํานวน 4 ท่าน ได้พบว่า ในภาพรวม
ของการปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ ของกระบวนการตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่สามารถดําเนินการได้ตาม
ระบบงานที่ได้วางแผนไว้ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงานแต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน ในด้านของบุคลากร ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงหน่วยรับตรวจ ประสบการณ์ การ
ถ่ายทอด การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ขวัญและกําลังใจ การจัดทําคู่มือหรือแนวทางให้กับหน่วยรับ
ตรวจในและหน่วยรับตรวจยังไม่เล็งเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานตรวจสอบเท่าที่ควร ซึ่งหากได้รับ
การพัฒนาจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน จึงแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
1. ด้านการประเมินผลความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน พบว่า เมื่อมีการประเมินความ
เสี่ยงฯ แล้ว ควรมีการชี้แจงให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ทราบและทําความเข้าใจศึกษาในระบบงานร่วมกัน
รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกําหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค เพื่อนํามาพัฒนาใน
งานต่อไป จัดให้มีการจัดทําคู่มือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และติดตามการจัดทําความเสี่ยงฯ อย่างต่อเนื่อง
และนําผลการประเมินความเสี่ยงฯ เสนอรายงานต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการต่อไป
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2. ด้านการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน พบว่า การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ ควรมีการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากผู้บริหารว่าต้องการให้ตรวจสอบเรื่องใดเป็นพิเศษบ้าง
และแจ้งปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ ปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบไม่เป็นไป
ตามเป้ าหมาย ผู้ปฏิ บัติงานต้ องทํ าความเข้า ใจและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกั บแนวทางการตรวจสอบอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีการกําหนดกิจกรรม ประเด็นการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบให้มีความชัดเจน
3. ด้านการเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน พบว่า การเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบ
หลังจากได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว ควรมีการแจ้งและชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ กําหนดเวลา
ตามแผนการตรวจสอบให้ หน่วยรับตรวจทราบอย่างเป็นทางการ และควรมีการประเมินระบบการเสนอ
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อนํามาปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพ
4. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน พบว่า ควรมีการจัดส่งแผนปฏิบัติงานควบคู่กับแผนการตรวจสอบ
ที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมส่งบุคลากรไปชี้แจงเบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจ
วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือหรือแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ และควรมีการประเมินผลด้วยว่า หน่วย
รับตรวจมีความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการชี้แจงการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบอย่างไร เพื่อนําผลที่ได้
ไปพัฒนางานให้มีคุณภาพ
5. ด้านการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในยังไม่มี
ความชํานาญในเรื่องของการประเมินผลการควบคุมภายในเท่าที่ควร ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการตรวจสอบ
ภายใน จึงควรสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในอย่างชัดเจน และให้สามารถนําไป
ถ่ายทอดให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ได้ และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน สร้างคู่มือการควบคุมภายใน และมีการประเมินผลการควบคุม
ภายในอย่างสม่ําเสมอทุกปี
6. ด้านการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบประจําปี พบว่า งานตรวจสอบภายในควรมีการ
รายงานผลการตรวจสอบแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ชี้ แ จงให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจทราบถึ ง ข้ อ บกพร่ อ ง
ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ และแนวทางในการแก้ไข พร้ อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ใ นเรื่องต่ างๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจให้สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ลดการผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ พร้อมควร
จัดทําคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง ให้หน่วยรับตรวจไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
ควรจัดทําอย่างสม่ําเสมอมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
7. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบภายใน พบว่า การติดตามผลการตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานต่อผู้บริหารแล้ว มีผลสั่งการหรือไม่ประการ
ใด จะต้องมีการติดตามผลว่าหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหาร
สั่งการหรือไม่ หากผู้บริหารได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระ
ความเสี่ยง หากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต
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8. ด้านการบริการให้คําปรึกษา พบว่า งานตรวจสอบภายในควรมีการจัดให้มีการให้คําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การเบิกจ่าย เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถซักถามปัญหาหรือแนวทางในการปฏิบัติงานได้โดยตรง และควรจัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ควรมีการบริการให้คําปรึกษาบนเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และจัดทําเอกสาร คู่มือเผยแพร่
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของทางราชการให้หน่วยนับตรวจ
9. ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เข้าใจภาระที่รับผิดชอบใน
การกับดูแลข้อมูลสารสนเทศ งานด้านการบัญชี การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ และควรมีการจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความรู้ความ
ชํานาญในสาขาวิชาชีพ และควรมีเอกสารเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ควรมีการประเมินผลบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในเป็นระยะ
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2. อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปลายผล ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบงานตรวจสอบภายใน แต่ยังพบ
ปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยรับตรวจเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายใน ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ยังไม่มีบทลงโทษใดๆ มีแต่เพียงรายงาน
การปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ให้ผู้บริหารทราบ และบุคลากรงานตรวจสอบภายในมีจํานวนน้อย ทําให้ไม่
สามารถเข้ าถึ งทุ ก หน่ ว ยงานได้ ทั้ งหมด ทั้ ง นี้ก ารตรวจสอบภายในจะประสบผลสํา เร็ จ และเกิ ด คุณ ค่า แก่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มากน้ อ ยเพี ย งใด ส่ ว นหนึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและทุ ก หน่ ว ยงานของ
มหาวิทยาลัย ที่จะเห็นความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน และพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องกรอบอัตรากําลัง งบประมาณ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการ
ทําให้หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและยอมรับผู้ตรวจสอบ
ภายในและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในกระบวนการตรวจสอบ
ภายในให้ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ควรมีแนวทางในการดําเนินการ
บริหารงานตรวจสอบภายใน เช่น การทบทวนบาทบาท และภารกิจปัจจุบันรวมทั้งศึกษาผลกระทบต่างๆ มี
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน สร้างทีมงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง มีการสร้างระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดั บ
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่
ควรดําเนินการพัฒนาและหรือปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับประเด็นภารกิจดังกล่าว
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3. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จากแบบบันทึกการปฏิบัติงานและจากการสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการกําหนดให้มีการประชุมหรือมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจภายในหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งแจ้งข่าวสารด้านกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความสอดคล้องและเข้าใจซึ่งกันและกัน
2. ควรมีการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ตรวจสอบ โดยให้ คํ า แนะนํ า กั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ตรวจ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ งสะดวกและรวดเร็ ว
ประหยัดเวลาและชี้แจงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในทําตามหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้รับตรวจ คือ ทํางานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของตน ซึ่งจะทําให้ผู้รับตรวจให้ความสําคัญและร่วมมือในการตรวจสอบในเรื่อง
ต่างๆ
3. ควรมีการพัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพนี้ มีพื้นความรู้ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
4. องค์ก รควรมี น โยบายสนั บสนุ น ค่ า ตอบแทนพิเ ศษให้กั บผู้ ต รวจสอบภายในที่ มีค วามรู้ ทัก ษะ
ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานและป้องกันการโอนย้ายหน่วยงาน
ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บัญชีกลาง, กรม. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ : มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
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