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ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เรื่องการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งการวิจัยสถาบัน ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิจัยเพื่อนําไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายใต้การบริหารงานภายในองค์กรย่อมต้องบุคลากรที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนงานให้องค์กร
ประสบความสําเร็จ บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในก็เป็นอีกหนึ่งงาน
ที่ต้องปฏิบัติงานให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครอบคลุมภารกิจหลักต่อการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการนําไปปฏิบัติงาน พัฒนางานให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้แม้จะดําเนินการภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่จํากัดก็ตาม ผู้วิจัย
เชื่ อ มั่ น ว่ า รายงานผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ งานตรวจสอบภายในและหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไป ผู้วิจัย
ก็ต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สุกัลยา ประสิทธิผล
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รายงานวิ จั ย สถาบั น เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ส ภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม เพื่อวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามงาน
ทั้งด้านและตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 แหล่งข้อมูล คือ รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
– 2558 ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพการตรวจสอบภายใน 6 ด้าน คือ 1. ด้านการตรวจสอบทางการเงิน 2.ด้าน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกําหนด 3. ด้านการตรวจสอบการดําเนินงาน 4. ด้านการตรวจสอบการ
บริหาร 5. ด้านการตรวจสอบระบบสาระสนเทศ 6. ด้านการตรวจสอบพิเศษ เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ การนําข้อมูลที่ ได้จากการทํางานมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งานตรวจสอบภายใน ได้แ ก่
แผนการตรวจสอบประจําปี แผนการปฏิบัติงาน กระดาษทําการ แผลการตรวจสอบ การติดตามและรายงาน
ผลการตรวจสอบ โดยเครื่องมือเหล่านี้จะผันแปรไปตามบริบทของงานในแต่ละปี และได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้มีอํานาจโดยตรง ผลการวิจัย พบว่า
ผลจากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในย้อนหลัง 3 ปี เกี่ยวกับสภาพการ
ตรวจสอบภายในที่นําแผนการตรวจสอบภายในไปปฏิบัติกับกิจกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 6 ประเด็น ได้ดังนี้
1. การวางแผนการตรวจสอบภายใน
การวางแผนการตรวจสอบภายใน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 นั้ น หั ว หน้ า งาน
ตรวจสอบภายในได้มีการวางแผนการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและตรงกับประเด็นในการ
ตรวจสอบมากที่สุด โดยการวางแผนการตรวจสอบภายในจะนําข้อมูลหลายด้านมาประกอบกัน เช่น ข้อมูล
นโยบายจากฝ่ายบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลางในเรื่องของการประกันคุณภาพ ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงและข้อมูลด้านอัตรากําลังของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในแต่ละปี เพื่อให้มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการปฏิบัติงาน มีความ
ครบถ้วนและเหมาะสม และจะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
2. สภาพการตรวจสอบภายใน ในการนําไปปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังกล่าว
ปรากฏผลทั้งในเชิงคุณภาพ ดังนี้
2.1 การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 ดังนี้
1) ด้ า นการตรวจสอบด้ า นการเงิ น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจหลั ก สํ า คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการ
ตรวจสอบ พบว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบค่อนข้างชัดเจน โดยจะยึด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และจากการปฏิบัติงานจริงพบว่าสามารถปฏิบัติงานได้
สํ า เร็ จ ตามแผนงานเป็น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง ปัญ หาที่ พ บได้แ ก่ 1. การมอบหมายงานของเจ้า หน้ าที่ ยัง ไม่ ชัด เจน
2. ไม่จั ดทํ า รายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น หรือ หลั ก การบัญ ชีเ บื้อ งต้ น กรณีมี เ งิ น หมุ น เวี ย นที่ ก่ อ ให้ เกิ ดรายได้ ใ น
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หน่วยงาน 3.ระบบการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เป็นต้น โดยจะสรุปผลการตรวจสอบไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบและติดตามประจําปี
2) ด้ า นการตรวจสอบด้ า นการปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บข้อ กํ า หนดจะใช้ ร ะเบี ย บกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักประกอบกับการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบี ยบข้ อกํ าหนดได้ ดีพอสมควร ปั ญ หาที่พบ ได้แ ก่ 1. เอกสารแนบเบิ กจ่ายยั งไม่ ครบถ้ วนถู กต้ อง
2. การสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ งตามรายการ 3. การตรวจรั บ งานไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บฯ
4. การตรวจรับของก่อนวันที่สั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
3) ด้ า นการตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน ส่ ว นใหญ่ จ ะทํ า การตรวจสอบโครงการต่ า งๆ
ที่มีจํานวนเงินมากๆ โดยมีองค์ประกอบของข้อตรวจพบเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ 1. สภาพที่เกิดขึ้น
จริง 2. เกณฑ์การตรวจสอบ 3. ผลกระทบ 4. สาเหตุ 5. ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงเพื่อ
นํามาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการดําเนินโครงการนั้นๆ ปัญหาที่พบ ได้แก่ 1. การดําเนินโครงการไม่มีการ
จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการเพื่อเสนอผู้มีอํานาจรับทราบ
4) ด้านการตรวจสอบด้านการบริหาร เป็นการตรวจสอบที่ค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นการ
ตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร ปัญหาที่พบคือ การดําเนินงาน
ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากต้องมีการเสนอหลายขั้นตอนบางรายการอาจทําให้ไม่ทันต่อการดําเนินการต่างๆ
เป็นต้น
5) ด้านการตรวจสอบด้านระบบสาระสนเทศ ปัจจุบันองค์กรได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทํางานเป็นอย่างมาก การตรวจสอบในเรื่องการใช้ การเข้าถึง การ
ละเมิดสิทธิ การควบคุม การบํารุงรักษา ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานนี้ได้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของงานตรวจสอบภายใน
6) ด้านการตรวจสอบพิเศษ ผู้บริหารขององค์กรได้ให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการ
การวางแผนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไป
ในทางที่ทุจริตหรือประพฤติชอบเกิดขึ้น ซึ่งงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อช่วย
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของการตรวจสอบพิเศษ คือการทุจริตเรื่องเงิน
เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ไม่ ส่ ง ใช้ คื น เงิ น ยื ม แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ตามกํ า หนดระยะเวลาที่ กํ า หนด ไม่ ร ายงาน
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ไม่รายงานผลการดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เป็นต้น
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในนั้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
ตามแผนงาน เนื่องจากบุคลากรของงานตรวจสอบภายมีจาํ นวนจํากัด ยังไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบกับหน่วย
รับตรวจต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเฉพาะทาง ซึ่งส่งผล
ให้ผลการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
ค | ห น้ า
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ในการศึ ก ษาและวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ส ภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามในครั้งนี้ ในขณะที่ทําการวิจัย หรือโดยเฉพาะเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยมีความรู้สึกและ
เข้าใจดีมาโดยตลอดว่า จริงๆแล้วการวิจัยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะต้องใช้พลังทางความคิดและจิตใจที่
มุ่งมั่น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการวิจัยที่จะต้องสืบค้นคําตอบทั้งจากการสัมภาษณ์ สอบถามและสังเกตการณ์
บุคลากรทุกระดับ จนบางครั้งผู้วิจัยก็ถามตัวเองว่าทําไมต้องเลือกทําการวิจัยในกรณีนี้ด้วยแต่ทุกครั้งผู้วิจัยก็ได้
คําตอบให้ตัวเองอยู่เสมอว่าเราเลือกวิจัยเรื่องนี้ถูกต้องแล้ว และก็จริงในที่สุด กล่าวคือเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นลง
ผู้วิจัยทราบทันทีว่าเราได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความรู้ด้าน
การทําการวิจัย อย่างคุ้มค่าอย่างที่สุดในการลงแรงทําเรื่องนี้
จากคําปรารภดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีเจตนาที่ต้องการจะเชื่อมโยงไปสู่การประกาศเกียรติคุณบุคคล
กลุ่มหนึ่งที่ผู้วิจัยคิดว่าถ้าไม่ได้ท่านเหล่านี้เป็นพื้นฐานหลักสําคัญของผู้วิจัย ก็คงไม่สามารถทําให้งานวิจัยใน
ลักษณะนี้ลุล่วงไปได้นั่นก็คือ พระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนผู้วิจัยมาและที่สําคัญก็คือท่าน ผศ.ดร.
ผ่องลักษณ์ จิตการุณ อาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ที่คอยให้คําแนะนําต่างๆแก่ผู้วิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้อํานวยการกองกลางและมารดาของผู้วิจัย ผู้ที่คอยเป็นกําลังใจ
สั่งสอนเรื่องความอดทน มานะวิริยะอุตสาหะให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่เด็กจนโต รวมถึงคอยให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้วิจัย
อยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดเกินความมุ่งมั่นและสติปัญญาของลูกและในส่วนสุดท้ายก็คือ บรรดาท่านทั้งหลายที่ให้
ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ทั้งข้อมูล และแนวทางในการทําวิจัยใน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดังนั้นผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณคณะบุคคลต่างๆ
ตามข้างต้น ที่ผู้วิจัยขอยืนยันว่าท่านเหล่านี้คือผู้ที่หล่อหลอมและทําให้ผู้วิจัยสามารถทํางานวิจัยชิ้นนี้ได้บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง
สุกัลยา ประสิทธิผล
กันยายน 2559
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บทที่ 1
บทนํา

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เนื้อหาสาระของบทนี้ประกอบไปด้วย ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษาวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อจํากัดของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย นิยามศัพท์
ทั่วไปและการนําเสนอรายงานผลการวิจัย

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลและมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามได้เห็นความสําคัญของ

การตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผลทางด้านงบประมาณการเงินและบัญชี
ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ ว่าได้มีการดําเนินการเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

อย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรือ ไม่เ พี ย งใด ผู้ ต รวจสอบภายในจะต้ อ งไม่เ พี ย งแต่
ทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้จ่ายเงินว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เท่านั้น แต่จะต้องวิเคราะห์

การใช้จ่ายเงิน และจะต้องป้องกันการกระทําที่มิชอบด้วย โดยการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในจะต้อง
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ดําเนินการตามแนวทางการประกั นคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําหน้าที่เชิงรุก เปลี่ยนบทบาทให้เป็นงานสร้างสรรค์

เพื่อให้งานของรัฐก้าวหน้าไปสู่ประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นระบบการควบคุมทางการบริหารที่ทําหน้าที่วัดและประเมิน
ความสํ าเร็ จของการปฏิ บัติงาน โดยทําหน้าที่ควบคุม ให้มี ก ารปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางที่กํา หนดไว้
และคอยดู แ ลผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเหล่ า นั้ น ไม่ ใ ห้ ห ลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามที่ อ งค์ ก รกํ า หนดขึ้ น
ในการปฏิบัติงานหากผู้บริหารไม่สามารถควบคุม ตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด ก็อาจทําให้ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยง
หรือละเว้นการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนด ฉะนั้น ผู้ที่เข้ามามีส่วนช่วยผู้บริหารคือ ผู้ตรวจสอบ
ภายในซึ่งเข้ามามีบทบาทในการสอบทาน ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ในการที่จะรายงาน
ผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร เพื่อผู้บริหารจะได้นําข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังโดยประเด็นที่สําคัญในการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ
1. ด้านการตรวจสอบทางการเงิน 2. ด้านการตรวจสอบการดําเนินงาน 3. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด 4. ด้านการตรวจสอบการบริหาร 5. ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสาสนเทศ และ 6. ด้านการ
ตรวจสอบพิเศษ โดยสามารถวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน และนําผลที่ได้จากการตรวจสอบ
มาเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง งานที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น
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หน่วยงานต่าง ๆ และผู้บริหารสามารถนําผลที่ได้จากวิเคราะห์สภาพงานตรวจสอบภายในไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานได้
2. คําถามที่ใช้ในการวิจัย
สภาพการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด ด้านการดําเนินงาน ด้านการ
บริหาร ด้านระบบสาระสนเทศ ด้านการตรวจสอบพิเศษ เป็นอย่างไร

4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
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พิบ
ูลส
งคร
าม

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จําแนกตามงาน
ทั้ง 6 ด้านและตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามุ่งศึกษาวิเคราะห์สภาพของงานตรวจสอบภายใน 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านการตรวจสอบทางการเงิน ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด ด้านการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ด้านการตรวจสอบการบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและด้านการตรวจสอบพิเศษ
2. แหล่งข้อมูล รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
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3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพการตรวจสอบภายใน จําแนกเป็น 6 ด้าน คือ
1. การตรวจสอบทางการเงิน
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด
3. การตรวจสอบการดําเนินงาน
4. การตรวจสอบการบริหาร
5. การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
6. การตรวจสอบพิเศษ
5. ข้อจํากัดของการวิจัย
ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยด้านระยะเวลาของการทําวิจัย และขนาดของงบประมาณผู้วิจัยจําเป็นที่
จะต้องบริหารงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้ความรู้ ความจริงที่มีคุณค่าในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
วรรณกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและในการนําไปปฏิบัติต่อไป

6. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั
การตรวจสอบภายใน หมายถึง การให้คําเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยของรัฐบรรลุเป้าหมายด้วย

การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกํากับดูแลอย่าง
เป็นระบบและเป็นระเบียบ
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กระบวนการปฏิ บั ติง านตรวจสอบภายใน หมายถึง แนวทางการปฏิ บั ติง านตรวจสอบภายใน
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนงานและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
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การตรวจสอบทางการเงิน หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข
ต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบการดําเนินงาน หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และ
โครงการต่างๆ ของส่วนราชการให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

การตรวจสอบการบริหาร หมายถึง เป็นการตรวจสอบการบริหารด้านต่างๆ ของส่วนราชการว่ามี
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ระบบการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การวางแผน การควบคุ ม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ

รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ หมายถึ ง เป็ น การพิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง

ระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุง

แก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน
เกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบ
การดํ า เนิ น งาน หรื อ การตรวจสอบการบริ ห าร ผู้ ต รวจสอบภายในจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นระบบงาน

สารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพการตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้

ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์โดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้
ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชํานาญไม่เพียงพอ และต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพื่อให้
ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

4

การตรวจสอบพิเศษ หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีมี
การกระทําส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาดําเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
ต่อไป
แผนการตรวจสอบ หมายถึง การนํากรอบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วน
วางแผนการตรวจสอบ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ราชการ รวมถึ ง ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ใ นแต่ ล ะกิ จ กรรมหรื อ หน่ ว ยงานตามที่ กํ า หนดไว้ มาจั ด ทํ า
การรายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การรายงานผลการตรวจสอบไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบ ประเด็นความ

เสี่ยงที่สําคัญ การควบคุมและกระบวนการกํากับดูแลที่ดีของหน่วยรับตรวจว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คุณ ภาพงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ระบบโครงสร้างขององค์ กร ความรับผิดชอบ วิธีก าร
กระบวนการและทรัพยากรที่ดําเนินการจนผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ
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7. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพงานตรวจสอบภายใน
ไปปรับใช้ในการบริหารงาน ปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
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เนื้อหาสาระสําคัญของบทนี้จะประกอบไปด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเสนอตามลําดับ
หัวข้อดังต่อไปนี้
1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน
2. ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน
3. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
4. ประเภทของการตรวจสอบภายใน
5. มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6. จริยธรรมของการตรวจสอบภายใน
7. ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
8. สภาพงานตรวจสอบภายใน
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ความหมายของการตรวจสอบภายใน
มีผู้ให้คําจํากัดความของการตรวจสอบภายในไว้หลายความหมาย ดังนี้
กรมบัญชีกลาง (2551:1) ให้ความหมายของการตรวจสอบภายในคือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น
และการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กํากับดูแลอย่างเป็นระบบ
สมาคมผู้ ต รวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย (2552:1) 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
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2. หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ หลักปฏิบัติเป็น
สิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตีความและประยุกต์หลักการไปใช้จริง และพึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอย่างมี
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (Institute of Internal Auditors) ได้ให้คําจํากัดความ
การตรวจสอบภายในไว้ว่า การตรวจสอบภายใน คือ การประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กร
อย่างมีอิสระเพื่อให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร
คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผู้ตรวจสอบภายในทํางานจํากัดอยู่เฉพาะการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีเท่านั้น แต่ความจริงแล้วการตรวจสอบภายในมีความหมายและขอบเขตการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง
คือ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและให้คําปรึกษาอย่างเป็น
อิสระจึงจัดให้มีการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้มี
การเพิ่ม คุ ณค่ าและปรั บปรุ งการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่ วยให้องค์ กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่วางเป้าหมายเอาไว้ และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงมีขอบเขตของการทํางานที่จะต้องครอบคลุมทุกหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้บริหาร (กรมบัญชีกลาง กลุ่ม
งานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 2547 :7-11)
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษา อย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ โดยผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่วิเคราะห์
เสนอแนะการตรวจสอบและให้คําปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายในนั้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 2548 : 14)
จากคําจํากัดความดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่า การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรม
อย่างหนึ่ งในการสร้างความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่ างเที่ยงธรรมและเป็นอิส ระ ซึ่ งผู้บริห ารและ
หน่วยงานต่างๆ สามารถนํามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน
ความสําคัญของการตรวจสอบภายในเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มมูลค่าขององค์กร เพื่อให้องค์กรได้รับ
ผลตอบแทนระยะยาวสูงสุด และได้รับการพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน การตรวจสอบภายในมี
ส่วนผลักดันความสําเร็จดังกล่าว ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
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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 ไป จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วมีความโน้มเอียงที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่องค์กรที่ตั้งขึ้นเพียงเพื่อ
สนองความต้องการระยะสั้นเมื่อหมดความจําเป็นแล้วก็ยังไม่เลิกล้มไป โดยพยายามกําหนดวัตถุประสงค์ใหม่
ขึ้นมาและพยายามขยายกิจกรรมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น งานตรวจสอบภายในจึงมีความสําคัญในการเป็น
เครื่องมือให้กับผู้บริหารในการวางแผนการบริหารงานได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทํา
หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ประเมิน ให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปแบบของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงินและการ
ดําเนินงาน
2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร
กําหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น
3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้
4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
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5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กําหนดไว้
6. การสอบทานและประเมิ นผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
องค์กร
พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์และคนอื่นๆ (2541:1) กล่าวว่า การตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
ปฏิบัติงานในองค์การให้ทํางานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพได้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมขอบเขตการตรวจสอบภายในรวมถึงการทดสอบประเมิน
ความเพี ย งพอและความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายในขององค์ ก ร และคุ ณ ภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบมาตรฐานของบทบาทการตรวจสอบภายใน ไม่ มี แ บบที่ แ น่ น อน
งานตรวจสอบต้องดําเนินการภายใต้แนวนโยบายของผู้บริหารและคณะกรรมการ โดยควรตราข้อบังคับว่าด้วย
การตรวจสอบภายใน กําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่าง
เป็ น ทางการ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ต รวจสอบภายใน คื อ
การให้บริการต่อองค์กรโดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระ มีวัตถุประสงค์ใน
การให้ความมั่นใจต่อผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริหารของ
องค์กร ว่าองค์กรมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และมีการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน “มาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานตามแนววิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน” และกรอบแห่ง “จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งสถาบันผู้ตรวจสอบภายในได้
บัญญัติไว้ รวมถึงการประสานกิจกรรมการตรวจสอบภายในกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบและวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด

ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (2548:15) ได้ ก ล่ า วถึ ง ประเภทของการตรวจสอบภายในว่ า
เนื่องจากองค์กรแต่ละองค์กรมีลักษณะการประกอบการหรือมีธุรกรรมการดําเนินการที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกัน ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ
ทุกกิจกรรมในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การจัดซื้อ การให้บริหาร การบัญชีการเงิน การบริหารงาน
บุคคล ฯลฯ ได้รับการตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการ
บริหารงานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน การควบคุมและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คําสั่ง
เพื่อที่จะจัดทํารายงาน รวบรวมข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนําเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อเป็น
ข้อมูลสําหรับใช้ในการบริหารจัดการต่อไป
ซึ่งลักษณะการดําเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ทําให้จําเป็นต้องใช้วิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง การ
ประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร
จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่างๆ ทํารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรม จะมีส่วนสําคัญใน
การกําหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็น 6
ประเภท ดังนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing)
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing)
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
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1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลและตั วเลขต่ างๆ ทางการเงิน การบัญ ชีแ ละรายงานทางการเงินโดยครอบคลุม ถึงการดูแลป้ องกัน
ทรัพย์สินและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจ
ได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียง
พอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กําหนดการ
ตรวจสอบเน้ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและความคุ้ ม ค่ า โดยต้ อ งมี ผ ลผลิ ต และผลลั พ ธ์ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความเพียงพอความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรประกอบด้วย
2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้ทรัพยากร
สําหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและต้นทุนอันมีผลทําให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานซึ่งทําให้ผล
ที่เกิดจากการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
2.3 ความคุ้ม ค่า (Economy)คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอย ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ํากว่าที่กําหนดไว้ โดยยังได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย
3. การตรวจสอบการบริหาร ( Management Auditing)เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ
ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับงบประมาณ
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การเงิน การพัสดุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องที่กาํ หนดทั้งจากภายยอกและภายในองค์กร
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการ
ปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบ
ภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงินการ
ตรวจสอบการดําเนินงานหรือการตรวจสอบการบริหารผู้ตรวจสอบภายในจึงจําเป็นต้องมีความรู้ในระบบงาน
สารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาดําเนินการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชํานาญไม่เพียงพอและต้อง
ใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้วัตถุประสงค์สําคัญที่สุด
ของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของ
ระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบภายในกรณีที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหารหรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตผิดกฎหมายหรือกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติชอบเกิดขึ้นซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุข้อเท็จจริวผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน
จากข้อมูลที่นําเสนอข้างต้น จึงสรุปได้ว่าประเภทของการตรวจสอบภายใน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน การตรวจสอบแต่ละระบบงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของการบริหารงาน
รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการบริหารงบประมาณ การ
กํากับดูแลและการสอบทาน โดยมีการทํารายงานเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระบบงานต่อไป
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในนับเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐานสากลที่
กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพ เรียกว่า สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors ; IIA)
ทําหน้าที่กํากับดูแลการตรวจสอบภายในประเทศระหว่างประเทศสํานักงานใหญ่ตั้งที่รัฐฟลอริด้าประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีสมาชิก (Charter) จากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยทั้งนี้ในภาคราชการไทย
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบภายในได้กําหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ มาตรฐานการตรวจสอบ
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ภายในเป็นการกําหนดข้อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานด้าน
คุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
1.1 การกําหนดถึงวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ
หน่วยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
งานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่
สําคัญของงานตรวจสอบภายใน โดยจะต้องเผยแพร่กฎบัตรดังกล่าวให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ ดังนี้
1.1.1 การกําหนดลักษณะของงานบริหารตรวจสอบภายในด้านการให้หลักประกันส่วน
ราชการไว้ในกฎบัตร
1.1.2 ควรกําหนดลักษณะของงานบริการตรวจสอบภายในด้านการให้คําปรึกษาไว้ในกฎ
บัตร
1.2 การกําหนดถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่
ความความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม(กรมบัญชีกลาง : 2545:12)
1.2.1 ความเป็นอิสระ หัวหน้างานตรวจสอบภายในควรรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่องการกําหนดขอบเขต
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ
1.2.2 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยง
ธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม มีทัศนคติที่ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งและต้องหลีกเลี่ยงภาวะการณ์
ขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
1.2.3 ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดที่จะ
ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรมผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผย
ถึงสาเหตุหรือข้อจํากัดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ การเปิดเผยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจํากัดในแต่ละกรณีไป
เช่น
1.2.4 ผู้ตรวจสอบภายไม่ควรประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนเพราะอาจ
ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้
1.2.5 การให้หลักประกันในงานที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบนั้น
ควรให้มีการสอดส่องดูแลจากหน่วยงานอื่นภายในส่วนราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในด้วยอีกชั้นหนึ่ง
1.2.6 ผู้ตรวจสอบภายในควรบริการให้คําปรึกษาในงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมา
ก่อนด้วยความเที่ยงธรรม
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1.2.7 ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดในอันที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถบริการ
ให้คําปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยข้อจํากัดดังกล่าวให้กับผู้มอบหมาย
งานหรือผู้ที่รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น
1.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ(กรมบัญชีกลาง2545:13)
1.3.1 ความเชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและควรสะสมความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ดังนี้
1) หั วหน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรให้คํ าแนะนํ า และความช่ว ยเหลื อแก่
ทีมงาน หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะและความสามารถที่จําเป็นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่มีความรู้และใช้วิจารณญาณในการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่จะสามารถบ่งชี้ร่องรอยการทุ จริต แต่ทั้ งนี้ไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ
เทียบเท่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบหาหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง
3) หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในไม่ ค วรรั บ งานการให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ ให้
คําแนะนําและควรช่วยเหลือใดๆ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่อง
นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน
1.3.2 ความระมัดระวังรอบคอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความระมัดระวังรอบคอบและมี
ทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะทําให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในการให้บริการด้านการให้
หลักประกันผู้ตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ขยายขอบเขตงาน ในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์
2) ความซับซ้อนของงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ การควบคุมและ
การกับกําดูแล
3) ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กํากับดูแล
4) โอกาสหรือความจําเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดที่สําคัญความผิดปกติ
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
5) ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการให้หลักประกันเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6) เนื่องจากการบริการให้หลักประกันเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพแต่พียงอย่างเดียวยังไม่
สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่สําคัญๆ ได้ทั้งหมดผู้ตรวจสอบภายในจึงควรให้ความ
สนใจกับความเสี่ยงสําคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน และทรัพยากรของหน่วยงาน
อยู่ตลอดเวลา
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7) ในการบริหารให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในควรคํานึ่งถึงสิ่งต่างๆ ได้แก่ ความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการรวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้คําปรึกษา เวลา
และการรายงานผล รวมทั้ง ความซับซ้อนและขอบเขตของงานเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้คําปรึกษาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.3 การพัฒนาวิชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ
และความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาด้วยการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.4 การสร้างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านและติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนอกจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังจะเป็นหลักประกันถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในด้วยทั้งนี้อาจดําเนินการดังนี้ (กรมบัญชีกลาง 2545:15)
1.4.1 การประเมิ นการประกั นคุณภาพ ควรได้มี ก ารกํ ากั บดูแ ลและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกส่วนราชการ ดังนี้
1) การประเมินผลจากภายใน การประเมินผลจากภายในควรประกอบด้วยการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งควรกระทําอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและนโยบายของ
หน่วยงานรวมทั้งแผนการตรวจสอบ และการประเมินตนเองหรือประเมินโดยคณะทํางานหรือบุคคลที่อยู่
ภายในส่วนราชการเดียวกัน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการตรวจอบภายใน
2) การประเมินผลจากภายนอก เป็นการประเมินผลจากผู้ที่ความรู้และเป็นอิสระ
จากภายนอก ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์จากส่วนราชการและการประเมินจากภายนอกควร
จัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และจะต้องรายงานอย่างเป็นทางการว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือไม่อย่างไร รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมด้วย
1.4.2 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควร
รายงานผลการประเมินจากภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการทราบ
1.4.3 การรายงาน “การดําเนินการตามมาตรฐาน” ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ดําเนินงานของตนว่า “ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ” ก็ต่อเมื่อผลการ
ประเมิน กระบวนการประกันคุณภาพระบุว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องถูกต้องตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น
1.4.4 กรณีเปิดเผยการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานและมีผลกระทบต่องานตรวจสอบภายในโดยรวมผู้ตรวจสอบภายในควร
แสดงข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการทราบ
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1 การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรบริ ห ารงานตรวจสอบภายในให้ เ กิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
2.2 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ถึงเป้าหมายที่
วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมและการกํากับดูแล
2.3 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้านการให้
หลักประกันและการให้คําปรึกษา โดยควรคํานึงถึง
- วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะทําให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผล
- ความเสี่ยงที่สําคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จและความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
- ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุ ม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กรอบการปฏิ บั ติ ง าน กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในให้ดีขึ้น
2.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ ต รวจสอบภายในควรรวบรวม วิ เ คราะห์ ประเมิ น และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ให้ เ พี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการ
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
2.5 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผู้ ต รวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งทั น กาล โดยรายงานดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุมสร้างสรรค์และ
รวดเร็วรวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ
2.6 การติดตาม
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลว่าได้มีการนําข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ
2.7 การยอมรับสภาพความเสี่ยง
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร
ปัจจุบันการตรวจสอบภายในมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุม
ทางการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรเป็นไปตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว้ การตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. นโยบายขององค์การ และทัศนคติของฝ่ายบริหารในเชิงสนับสนุนการตรวจสอบทั้งนี้ เพราะฝ่าย
บริหารจําเป็นต้องให้ความอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการรายงานข้อเท็จจริงและ
การเสนอแนะ โดยผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นต้องอาศัยอํานาจสั่งการจากฝ่ายบริหารในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. จริยธรรมและปรัชญาการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นสิ่งกําหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้
ในขอบเขตที่น่าเชื่อถือ เพื่อความเป็นธรรมในการเสนอความเห็น
3. ความเข้าใจในหลักการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบซึ่งจะเป็นผลให้เกิด
ความร่วมมือและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีอิสระ และทําให้ผู้รับการ
ตรวจสอบตระหนักว่าการตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งขององค์การที่จะช่วยให้การควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น
ประวิตร นิลสุวรรณากุล (2534 : 81) กล่าวว่าในการบริหารองค์กรใดก็ตามจะต้องประกอบด้วยการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติ และต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนต่อ
การปฏิบั ติงาน สิ่ งจําเป็ น สํ าหรับ การตรวจสอบภายในที่มี ป ระสิท ธิภ าพ คือความสนั บ สนุน จากผู้บริ ห าร
ระดับสูงในสถานการณ์ส่วนใหญ่ความร่วมมือจากผู้ถูกตรวจสอบเป็นเรื่องที่ยากที่จะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อผู้ตรวจสอบขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารชั้นสูง ซึ่งจะทําให้งานของเขาไม่อาจทําได้สําเร็จในที่สุด การ
สนั บ สนุ น จากฝ่ า ยบริ ห ารอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ลายๆ ทาง ขั้ น แรก คื อ การจั ด หาทรั พ ยากรที่ เ พี ย งพอในการ
ปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีความหมายมากกว่าการได้รับอนุมัติเงินงบประมาณการ
ตรวจสอบภายในแต่ยังหมายรวมถึงการแจ้งให้ผู้ถูกตรวจสอบทราบว่าการตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหาร
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพย่อมประกอบด้วยองค์ประกอบ
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานการตรวจสอบภายใน
งานจะสัมฤทธิ์ผลด้วยดีได้ยากหากขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม
กั บ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายความรู้ ค วามสามารถดั ง กล่ า วย่ อ มหมายความรวมถึ ง คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและจะต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จําเป็นและเหมาะสม ดังนี้
1.1 มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เช่น การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.2 มีความรู้ ความชํานาญในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในและเทคนิค
การตรวจสอบต่างๆ ที่จะเป็นในการตรวจสอบภายใน
1.3 มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหารเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่การวาง
แผนการจัดทําและการบริหารงบประมาณ
1.4 มีความสามารถในการสื่อสาร การทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆ การวิเคราะห์การ
ประเมินผล และการเขียนรายงาน
1.5 มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
1.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลางรู้จักกาลเทศะยึดมั่นในอุดมการณ์หลักการที่
ถูกต้องกล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์และประเมินจากการตรวจสอบ
1.7 มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
1.8 มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเที่ยงธรรม
1.9 เป็นผู้มี วิสัยทัศน์มองการณ์ ไกล ติ ดตามวิวัฒนาการที่ทัน สมัยมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมองปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร
จากแนวคิดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สรุปได้ว่า มาตรฐานการตรวจสอบภายจะประกอบด้วย
1) มาตรฐานด้ านคุ ณ สมบั ติใ นอํ านาจหน้าที่ ความรั บผิ ดชอบ ความอิ สระและความเชี่ ยวชาญในวิชาชี พ
2) มาตรฐานการปฏิบัติงานในการวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดําเนินงานด้านการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานในองค์กร ให้มีความประหยัดและดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
จริยธรรมของการตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดํารงไว้ซึ่ง
หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
2. การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทราบ
3. ความเที่ยงธรรมในเรื่องของการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ในอันที่จะทําให้มี
ผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
4. ความสามารถในหน้ าที่ ในเรื่ อ งของความรู้ ทัก ษะและประสบการณ์ ใ นงานที่ป ฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เจริญ เจษฎาวัลย์ (ม.ป.ป. : 18) กล่าวว่า จริยธรรม คือ เครื่องกําหนดความประพฤติของกลุ่มคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งให้ปฏิบัติภายในกรอบที่กําหนดไว้ อาชีพการตรวจสอบภายในก็เช่นเดียวกับวิชาชีพอิสระอื่นๆ ที่หมู่
คณะได้สร้างจริยธรรมให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มของตนยึดเป็นแนวปฏิบัติกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในแต่ละกลุ่มอาจ
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กําหนดจริยธรรมภายในกลุ่มของตนขึ้นมาก็ได้และกลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน ตัวอย่างที่ควรนํามาศึกษาเป็นอย่าง
มากก็คือ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา ได้กําหนดจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในให้สมาชิก
ของสมาคมของตนนําไปเป็นแนวประพฤติปฏิบัติด้วยดังต่อไปนี้ คือ
1. จะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และขยันขันแข็ง
2. จะต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยให้ความร่วมมือต่อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือที่ผิดกฎหมาย
3. พึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ขัดกับส่วนได้เสียขององค์กรหรือที่อาจเป็นเหตุให้
ต้องละเลยจากจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบ
4. จะต้องไม่รับของตอบแทนหรือของขวัญจากพนักงานหรือจากผู้ที่มาติดต่อกับองค์กรโดยไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารระดับสูง
5. จะต้องระวังในการใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบและจะต้องไม่นําข้อมูลที่เป็นความลับของ
องค์กรมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้
6. การแสดงข้อคิดเห็นจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัวโดยจะต้องมีหลักฐานจากข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอ รายงานของผู้ตรวจสอบภายในนั้นจะต้องแสดงถึงข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ รายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในนั้นจะต้องแสดงถึงข้อเท็จจริงที่หากละเว้นที่จะเปิดเผยแล้ว จะทําให้เป็นการบิดเบือนรายงานผลการ
ตรวจสอบปฏิบัติการงานของหน่วยงานและปกปิดกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายด้วย
7. ต้องเป็นผู้ที่มีความพยายามในการปรับปรุงตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้เกิดความชํานาญและ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การกํ า หนดจริย ธรรมให้ ผู้ตรวจสอบภายในถื อปฏิบั ติก็เ หมือ นการสร้ างเครื่อ งสนับสนุน ให้ เกิ ด มี
มาตรฐานในวิชาชีพแขนงนี้ขึ้น ข้อกําหนดต่างๆ ที่ตราไว้ให้ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชน จึงเป็นเสมือน
เครื่องผูกมัด ให้ผู้ตรวจสอบภายในประพฤติตนและยังหน้าที่ของตนด้วยความซื่ อตรง ด้ วยดุล พินิจที่สุขุม
รอบคอบและเพียงพร้อมด้วยความกล้าหาญ
วัธนี พรรณเชษฐ์และเกรียติศักดิ์ จีรเธียรนาถ (2523 : 29 – 32) กล่าวว่า
1. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจุดมุ่งหมายและขยันขันแข็งในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ หมายความว่า การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมักจะอยู่ภายใต้สภาวการณ์ที่ล่อแหลม
ต่อการวางตนให้เกิดความเที่ยงธรรม ดังนั้น หากผู้ตรวจสอบภายในขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
แล้ว ก็จะยิ่งทําให้ความเที่ยงธรรมหรือความเป็นอิสระได้รับการกระทบกระเทือนเป็นอย่างมากอันจะเป็นผล
เสียหายต่อองค์กรและวิชาชีพอย่างยิ่ง การปฏิบัติงานอย่างมีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายก็คือ กําหนดจุดยืน
ของผู้ตรวจสอบภายในที่จะหันเหทิศทางหรือกําหนดแนวทางการตรวจสอบในแต่ละคราวอย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง
เป็นการเพิ่มคุณค่าผลที่ได้จากการตรวจสอบและยังเป็นการยกระดับวิชาชีพให้มีศักดิ์ศรีได้อีกทางหนึ่งด้วย
ความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานของการตรวจสอบเพราะผลการตรวจสอบหาก
ได้รับช้าไปอาจจะไม่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ หรือการชักช้านั้น อาจจะเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
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2. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความภักดีต่อองค์การ โดยการให้ความร่วมมือแก่กิจกรรมขององค์กร
และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
สํานึกในความรั บผิ ดชอบที่ มี ต่อผู้ ว่า จ้างหรือองค์กร นอกจากนี้ยัง จะต้ องปฏิบัติตน เพื่อ ให้การสนับสนุ น
กิจกรรมทุกอย่างขององค์กรที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเป้าหมายของ
องค์กรจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย การที่ผู้ตรวจสอบภายในจะยึดถือจริยธรรมในข้อนี้มิใช่หมายถึงว่าจะต้อง
สนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้แต่ต้องให้ข้อทักท้วงเมื่อกิจกรรมนั้น
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกฎหมาย เช่น เป้าหมายหลักขององค์กรต้องการกําไรจํานวนหนึ่งแต่
พยายามกักตุนสิ นค้ าแล้ วขายเกิ นกว่ าราคาที่กฎหมายควบคุม ในฐานะของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่
สนับสนุนหรือให้ความเห็นในเชิงกระตุ้นให้เกิดการกระทําที่ขัดต่อกฎหมาย
3. ผู้ตรวจสอบภายในพึงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่อาจจะมีข้อขัดแย้งในส่วน
ได้เสียกับองค์กรหรืออาจจะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในละเลยจากจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบหรือละเลยจาก
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ หมายความว่า ภายในองค์กรใดก็ตามมักจะมีกิจกรรมที่มีข้อขัดแย้งในส่วนได้เสียไม่มากก็
น้อย อาจจะเป็นส่วนได้เสียระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างบุคคลในระดับงานต่างๆ กัน และในหลายกรณีหาก
ผู้ตรวจสอบภายในขาดความระมัดระวัง ขาดจุดยืนที่แน่นอนหรือขาดเป้าหมายในการตรวจสอบแล้วอาจจะ
กลายเป็นเครื่องมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นเหตุสําคัญที่
ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในละเลยหรือเบี่ยงเบนจากเป้าหมายในการตรวจสอบหรืออาจจะถึงกับละเลยจากหน้าที่
ที่ปฏิบัติอยู่ จึงเห็นว่าจริยธรรมข้อนี้จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ตรวจสอบภายในมีจุดยืนของตัวเองอย่างมั่นคง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
4. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่รับผลตอบแทนของขวัญขากพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ที่มาติดต่อกับองค์กร
หากมิได้รับความยินยอมจากฝ่ายบริหารดับสูง หมายความว่า โดยปกติแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่รับ
อามิสสินจ้างตลอดจนของขวัญจากบุคคลใดหรือองค์กรใดอย่างเด็ดขาดเพราะอาจทําให้ความเป็นอิสระของผู้
ตรวจสอบภายในได้รับการกระทบกระเทือนและเป็นที่ครหาจากบุคคลทั่วไปอย่างง่าย ทั้งนี้เพราะความคิดของ
บุคคลทั่วไปจะต้องคิดว่าใครก็ตามที่หว่านพืชย่อหวังผล อย่างไรก็ตามในบางโอกาสผู้ตรวจสอบภายในอาจจะ
ได้รับการนิยมชมชอบจากผู้ที่ได้รับการตรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ จนกระทั่งเป็นเหตุให้นํา
ของขวัญหรือผลตอบแทนมาให้ผู้ตรวจสอบภายในโดยเจตนาบริสุทธิ์ แต่การวัดเจตนาว่าส่วนไหนหรือครั้งใด
เป็นเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ คือผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ตัดสินแล้วย่อมจะเกิดความเอนเอียงได้ง่าย จึงกําหนดให้ฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นผู้ตัดสินว่าคราว
ใดหรือกรณีใดที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรับสินจ้างของขวัญจากบุคคลอื่นได้
5. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความระมัดระวังการใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ใช่
ข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หมายความว่า ใน
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจะได้พบเห็นข้อมูลประเภทต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ ในองค์การข้อมูล
เหล่านี้บางส่วนก็ใช้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อเท็จจริงบางส่วนเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะให้ปรับปรุง
แก้ไข การที่จะเลือกเอาข้อมูลใดมาใช้ในโอกาสใดย่อมอยู่ในดุลพินิจของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องใช้ความ
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ระมัดระวังเป็นอย่างมากเช่นกัน นอกจากจะระมัดระวังในการเลือกใช้ข้อมูลแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่
นําเอาข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเด็ดขาดหรือนําข้อมูลนั้นไปทําลายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์การ
6. ผู้ ต รวจสอบภายในเมื่ อ จะแสดงข้ อ คิ ด เห็ น จะต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ห ลั ก ฐานจาก
ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเพี ย งพอ รายงานของผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งแสดงถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หากเว้ น ที่ จ ะเปิ ด เผย
ข้อเท็จจริงนี้ อาจจะเป็นการบิดเบือนรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเป็นการปกปิด
กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หมายความว่า หากผู้ตรวจสอบภายในจะเสนอรายงานหรือข้อเท็จจริงใดๆ ก็
ตามจะต้องมีหลักฐานที่สนับสนุนข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เสนอไปนั้นอย่างเพียงพอ ในหลายกรณีหากผู้ตรวจสอบ
ภายในงดเว้นที่จะแสดงข้อเท็จจริงที่จะแสดงข้อเท็จจริงจะเป็นการปกปิดหรือบิดเบือนผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ จะทําให้ผู้อ่านรายงานเกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างมาก อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
เมื่อมีการสั่งการภายใต้รายงานที่ชักนําให้เข้าใจผิดนั้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นศัตรูให้
เกิดขึ้ นระหว่ างผู้ ได้ รับการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในต้ องรายงานกิ จกรรมที่อาจจะไม่ เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
7. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องพยายามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงตนให้เกิดความชํานาญและ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น หมายความว่าผู้ตรวจสอบภายในจะต้องขวนขวายหาความรู้ในแขนง
ต่างๆ ที่จะช่วยให้การตรวจสอบภายในเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะว่าความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ
ในแขนงต่างๆ ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วหากว่าผู้ตรวจสอบภายในไม่ตื่นตัวอยู่เสมอก็จะไม่สามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากและรวดเร็วเพียงใด ผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องตื่นตัว
มากขึ้นเท่านั้นเพื่อให้สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพการตรวจสอบให้มีมาตรฐานที่สูงอยู่เสมอ
จะเห็นว่าจริยธรรมที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ใช่บทบังคับที่กําหนดโทษไว้ แต่เป็นสิ่งเตือนผู้ตรวจสอบภายใน
ให้ระลึกถึงสิ่งที่ควรกระทําอันเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ตรวจสอบภายในและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดศรัทธาในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครั ฐ ได้ จั ด ให้ ง านตรวจสอบภายในมี ก ารประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ นั้ น เพื่ อ ให้ ง าน
ตรวจสอบภายในภาคราชการมีความเข้มแข็งและปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล อันจะช่วยให้ส่วน
ราชการมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของส่วนราชการ
งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ง านตรวจสอบภายในทํ า งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทํ า ให้ เ กิ ด
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการกํากับดูแล ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม งานตรวจสอบภายในจึงนําระบบการประกันคุณภาพมา
ใช้กับงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นวิธีการที่จะทําให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีการพัฒนา
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คุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปต่อผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน โดยมีประเด็นที่ใช้พิจารณา 16 ประเด็น คือ
1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ
1) มี ก ารจั ด ทํ า กฎบั ต รการตรวจสอบภายในซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ ว น ประกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ คํานิยาม
2) ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
3) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี
4) มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ
1) เสนอรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
2) อนุมัติแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ
3) มีการกําหนดกรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
4) บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่กําหนด
5) มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ทราบ
ทั่วไปในส่วนราชการ
3. ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ
1) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบฯ มากว่า 3 หรือ
5 ปีขึ้นไป มีจํานวนกี่คนและคิดเป็นร้อยละเท่าใด
2) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตรมีจํานวนกี่คนและคิดเป็นร้อยละเท่าใด
4. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ประเด็นที่
ใช้ในการประเมิน คือ
1) มีการบันทึกการปฏิ บัติงานตรวจสอบภายในกระดาษทําการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
2) มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานที่สําคัญโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/
ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม
3) มีการยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของเรื่องที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับ
หน่วยรับตรวจ
4) ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบหรือมีข้อทักท้วงจากหน่วยรับ
ตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบแต่สามารถแก้ข้อทักท้วงอย่างมีเหตุผลได้
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5. การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
1) มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2) มีการประเมิน competency ผู้ตรวจสอบภายใน
3) มีการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลที่สอดคล้องกับผลการประเมิน competency
4) มีการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนตามแผน
5) มีการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 30 ชม.:คน:ปี
6) มีการเผยแพร่องค์ความรู้และนําไปใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่า 2 เรื่อง
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1) มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงานด้วยตนเอง หรือสอบทาน
โดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายในส่วนราชการ
3) มีการรายงานผลการประเมินจากภายในให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
4) มีการกําหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน
5) มีการสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6) มีการดําเนินการพัฒนาและสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
7. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
1) จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสียง
2) แผนการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ
3) มีนําข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ
4) แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายน
5) แผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม และไม่เกิน 5 ปี
6) แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับนโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ
7) มีการกําหนดงานการให้คําปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี
8) มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น
8. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
1) มีการรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
2) ผังกระบวนการปฏิบัติงาน
3) มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ
4) มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง
5) มีการจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง
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6) มีการนําผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
7) มี ก ารจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงในการกํ า หนดเกณฑ์ ค วามเสี่ ย งร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรในองค์ ก รกั บ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
8) มี ก ารปรั บ หรื อ ทบทวนปั จ จั ย เสี่ ย งและเกณฑ์ ค วามเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง
9) มี ก ารพิ จ ารณาคํ า ร้ อ งขอของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการและหั ว หน้ า หน่ ว ยรั บ ตรวจในการวาง
แผนการตรวจสอบ
9. งบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1) มีกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2) มีกรอบอัตรากําลังผู้ตรวจสอบภายใน และมีผู้ปฏิบัติงานเต็มจํานวนตามกรอบอัตรากําลัง
3) มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปีและตามแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ
10.นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน
1) มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2) มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3) มีการนํานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในไปปฏิบัติ
4) มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นปัจจุบันและนําไปใช้ในการปฏิบัติ
ตรวจสอบ
5) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่
สําคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน
6) มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
7) มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการมาประกอบในการพิจารณา
ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย
11.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ใช้ในการ
ประเมิน คือ
1) มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จํานวน...ครั้งใน
รอบปีและมีสาระสําคัญครบถ้วนเทียบกับแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ทําให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบและระบุถึงความเสี่ยง การควบคุมที่สําคัญ
2) มีการพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ส่วนที่
เป็นสาระสําคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ
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12.กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกํากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ
1) กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ
กํากับดูแลของส่วนราชการ
2) กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
3) กิจกรรมการตรวจสอบภายในทีการประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมของส่วนราชการ
4) การให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการทํางาน
5) การให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติ และหน่วยรับตรวจยอมรับนําไปสู่
การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการทํางานครอบคลุมทั้ง 3
ด้าน
13.การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ
1) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี
2) แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3) มีการนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ไปปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม
14.การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ
1) มีการระบุและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
2) มีวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม
3) มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี
4) มีการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
5) มีการจัดเก็บกระดาษทําการและรายงานตลอดถึงหลักฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
6) มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสม
15.รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ
1) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนแผนการตรวจสอบประจําปี
2) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน 2 เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี
3) รายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบครบถ้วน
4) รายงานผลการปฏิ บั ติง านถู กต้ อ ง เที่ ย งธรรม ชัด เจน รั ด กุ ม สร้ า งสรรค์ ครบถ้ วน และ
ทันเวลา (ภายใน 2 เดือน)
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5) มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6) มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการในภาพรวม
16.การติดตามผลการตรวจสอบ ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้
1) มีการกําหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบอย่างชัดเจน
2) มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบ/เกณฑ์การติดตามผล
3) มีการรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
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สภาพงานตรวจสอบภายใน
เนื่องด้วย การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในปัจจุบัน ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการ
บริหารองค์กรใหม่ ให้มีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงทางกระโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีเสรีภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล
ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะมีผลให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การพัฒนาและแข่งขันได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิ บัติงาน และการบริ หารของหน่ วยงานต่ างๆ ภายในส่วนราชการและให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางหรือมาตรการที่จะทําให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดขึ้น
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมี
ธรรมาภิบาล และมีการควบคุม ที่ดี งานตรวจสอบภายในจึงวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
การบัญชีและการพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกเพื่อ
หาทางป้องกันและบรรเทาความเสียงนั้นๆ โดยการให้ข้อเสนอแนะให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลสําคัญที่ตรวจพบ
ต่ออธิ การบดี เพื่อสั่งการให้ผู้ มี หน้ าที่ รับผิดชอบดําเนินการแก้ไข รวมถึงการเสนอแนะให้ มหาวิท ยาลั ยฯ
ดํ า เนิ น การใช้ จ่ า ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตามนโยบายและเป้ า หมายตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งไว้
จากการศึกษามาถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารงานตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบภายใน ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน เพื่ อ เสนอ
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจภายใน โดยกําหนดประเด็น 6 ประเด็น ดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปี
2. การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี
3. การเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี
4. การวางแผนการปฏิบัติงาน
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กระบวนการตรวจสอบภายใน
1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปี
ความเสี่ยงหมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่บรรลุเป้าหมายใน
การบริหารงานและการดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยงจึงหมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรจุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่
จํ า เป็ นต้ อ งใช้ใ นการควบคุ ม ความเสี่ ย งหรื อการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง การประเมิน ความเสี่ย ง โดยทั่ว ไป
จะประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น หมายถึงเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด การ
ประเมินความเสี่ยง สามารถทําได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการจัดความเสี่ยงเช่น การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงาน กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมภายในการวัดผลการปฏิบัติงาน และการ
ติดตรมผล ผลของการประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ช่วยให้องค์กรตระหนักถึง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหายลดสิ่งไม่คาดหวังและการสูเสียต่อองค์กร
ผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัย
เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ขององค์กร รวบรวมและจัดทําผัง
โครงสร้างองค์กร รายชื่อหน่วยงานสภาพการปฏิบัติงาน สายบังคับบัญชาการจัดกลุ่มของข้อมูลด้านการเงิน
การบริหารบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจที่ใกล้เคียง เพื่อกําหนดปัจจัยเสี่ยง
และเกณฑ์ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง มีการกําหนดปัจจัยและเกณฑ์ความเสี่ยงในงานด้านกลยุทธ์ด้านการ
ดําเนินงาน ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทําการประเมินความ
เสี่ยง ตามลักษณะงานหรือหน่วยงานและตามลําดับความสําคัญและนําผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบ โดยการวางแผนการตรวจสอบภายใน จากการประเมินความเสี่ยงต้องกระทําอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งและควรนําข้อมูลของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบมาพิจารณาในขั้นตอนการวางแผน
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นนี้
จึงควรดําเนินการดังต่อไปนี้
1.1 ศึ กษาข้อมู ลภาพรวมของระดับมหาวิท ยาลัย สรุปภารกิ จที่สํ าคัญ วัตถุ ประสงค์ น โยบาย
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างมหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ
1.2 จัดกลุ่มหน่วยงาน หรือกลุ่มกิจกรรมที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและเรียงลําดับความสําคัญที่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.3 กําหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มงานกิจกรรมที่กําหนด
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1.4 ทําการประเมินความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญของกลุ่มงาน หรือกิจกรรมที่จัดลําดับเอาไว้
และนําปัจจัยเสี่ยง/เกณฑ์ความเสี่ยงที่กําหนด นําไปวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.5 นําผลการประเมินความเสี่ยงจัดทําเป็นบัญชีรายการความเสี่ยง
ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจ
ในกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างละเอียด เพียงพอ ในการวางแผนการตรวจสอบและก่อนการเข้า
ดําเนินการตรวจสอบ ทําให้สามารถวางแผนการตรวจสอบได้ตรงกับหน่วยงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงใน
ระดับสูง และวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อจัดการเก็บความเสี่ยงที่สําคัญได้อย่างทันเวลา ภายใต้ทรัพยากร
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่มีอยู่ ทําให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี
งานตรวจสอบภายใน จะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายที่
แสดงว่าจะตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างภายใน 1 ปี โดยให้ครอบคลุมในการบริหารงานและการดําเนินงานต่างๆ
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้แก่ หน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง ความถี่ใน
การตรวจสอบ 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 ซึ่งจะทําให้ทราบว่าควรจะตรวจสอบกิจกรรมใดด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด
ณ เวลาใด และงบประมาณที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเท่าใด อันจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบ
ภายใน คืองานบริการที่จะให้เป็นหลักประกันที่เที่ยงธรรมและคําปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องนําวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไว้ในการวางแผนการตรวจสอบ มากําหนด
วิธีการ เทคนิค และขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อนําเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี
ต่อไป
การจัดแผนการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์จึงมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ
เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากแผนการตรวจสอบต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการ ดั งนั้ น หั วหน้าส่ วนราชการจึ งมี ส่วนร่วมในการพิ จารณาปรับปรุ งขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถติดตามผลปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบภายในหรือไม่อย่ างไร และมี ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติประการใดบ้าง เป็นเครื่องมือในการ
มอบหมายและควบคุมรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน สามารถใช้แผนการ
ตรวจสอบภายใน มอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนรับผิดชอบตามความเหมาะสมและควบคุมให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ รวมทั้งเป็น หลักฐานในการติ ดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การ
วางแผนการตรวจสอบช่ ว ยให้ ผู้ ต รวจสอบภายในมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ทํ า ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการ
ตรวจสอบได้เป็นแนวทางในการจัดแผนการตรวจสอบภายในครั้งต่อไป แผนการตรวจสอบภายในงวดที่ผ่านมา
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จะช่วยให้ทราบถึงข้อมูลในการตรวจสอบครั้งก่อนๆ เช่น เวลาที่ใช้ ขอบเขตการตรวจสอบ อัตรากําลัง และ
งบประมาณ เป็นต้น
ดังนั้น การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็น
ของการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี จึงดําเนินการ ดังนี้
2.1วางแผนการตรวจสอบตามแผนการประเมินความเสี่ยง เพื่อกําหนดความสําคัญของแต่ละ
กิจกรรม ที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2.2 นําเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
โดยแผนการตรวจสอบประจําปีระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ ระยะเวลาทําการ
ตรวจสอบ ระดับความเสี่ยงอัตรากําลัง งบประมาณ
3. การเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี
เมื่อวางแผนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบตาม
ขั้นตอน คือ เสนอแผนการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นในการปฏิบัติงานของ
งานตรวจสอบภายใน ในประเด็นการเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี จึงควรกําหนดดังนี้
3.1 การเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเพื่อเพิ่มเติมข้อตรวจสอบ
เป็นกรณีพิเศษ และเพื่อขอความเห็นชอบ
3.2 ปรับปรุงหัวข้อการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มหรือลดหัวข้อการตรวจสอบ ตาม
เหตุผลความจําเป็น แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการตามแผน
3.4 กรณีมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ทําให้ต้องมีการปรับแผนการตรวจสอบให้ดําเนินการ
ปรับแผนการตรวจสอบพร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็นเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขออนุมัติปรับแผน
การวางแผนงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ผ่านมา โดยจะนําเสนอ
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 – 2558) และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว
มีประเด็นการตรวจสอบแต่ละปี ดังนี้
1. แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2556
หลักการและเหตุผลของการตรวจสอบภายในถือได้ว่าเป็นเครื่องมือและกลไกที่สําคัญของฝ่ายบริหาร
คือผู้บริหารสามารถนําข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ นําไปใช้ในการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่จะตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี โดยการใช้วิธีการตรวจสอบ และเทคนิค
การตรวจสอบอย่างเหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมองค์กร
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1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเป็นไปโดยประหยัดตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งไว้
1.2 ขอบเขตของการตรวจสอบ
1.2.1 หน่วยรับตรวจ
1) โครงการบริการสระว่ายน้ํา
2) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3) งานคลัง สํานักงานอธิการบดี
4) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
1.3.1 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล
1) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด
กิจกรรม 1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์
2) การตรวจสอบทางการเงิน
กิจกรรม 1. ใบสําคัญจ่ายเงินงบประมาณ
2. ใบสําคัญจ่ายเงินนอกงบประมาณ
3. การตรวจสอบบัญชี โครงการบริการสระว่ายน้ํา
4. การตรวจสอบบัญชี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
5. การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พนัทโต้ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหิจ
2. โครงการติ ดตามความก้าวหน้าผู้ ป ระกอบการใหม่
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พนัทโต้ ของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหิจ
4. โครงการติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการใหม่
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
4) การตรวจสอบการดําเนินงาน
กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พนัทโต้ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหิจ
2. โครงการติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการใหม่ ของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
5) การตรวจสอบการบริหาร
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กิจกรรม 1. การบริหารงบประมาณ ของโครงการบริการสระว่ายน้ํา
6) งานให้คําปรึกษาแนะนํา
กิจกรรม 1. ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นๆ
1.4 ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ข้อมูลรายงานทางด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีความน่าเชื่อถือและ
เป็นปัจจุบัน
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1.5.2 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด
1.5.3 การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการควบคุม
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสมสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
1.5.4 มหาวิทยาลัยฯ ทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและทราบแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2557
หลักการและเหตุผลของการตรวจสอบภายในถือได้ว่าเป็นเครื่องมือและกลไกที่สําคัญของฝ่ายบริหาร
คือผู้บริหารสามารถนําข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ นําไปใช้ในการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่จะตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี โดยการใช้วิธีการตรวจสอบ และเทคนิค
การตรวจสอบอย่างเหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมองค์กร
2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ร วมถึ ง ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุ ม มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเป็นไปโดยประหยัดตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งไว้
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึง
วางแผนการตรวจสอบเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง โดยการให้ข้อเสนอแนะและคําปรึกษาแก่หน่วยงาน
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพร้ อ มทั้ ง นํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ที่ ต รวจพบ ต่ อ อธิ ก ารบดี เ พื่ อ สั่ ง การให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
2.2 ขอบเขตของการตรวจสอบ
2.2.1 หน่วยรับตรวจ
1) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
ระดับความเสี่ยง สูง
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2) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับความเสี่ยง สูง
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
4) โรงเรียนสาธิตฯ
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
5) หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยฯ (ศูนย์บ่มเพาะฯ)
ระดับความเสี่ยง สูง
2.3 กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
2.3.1 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล
1) การตรวจสอบปฏิบัติตามข้อกําหนด
กิจกรรม 1 . ก า ร จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
2. การควบคุมการใช้วัสดุและครุภัณฑ์
2) การตรวจสอบทางการเงิน
กิจกรรม 1. ตรวจหลักฐานเอกสารใบสําคัญที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย
2. การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
3) การตรวจสอบการดําเนินงาน
กิจกรรม 1. โครงการที่กําหนดไว้ 1 โครงการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหิจ
4) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
กิจกรรม 1. ตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
5) การตรวจสอบการบริหาร
กิจกรรม 1. การของบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนด
2. การจัดทําคําของบประมาณสอดคล้องกับแผนมี่เกี่ยวข้อง
3. การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( 1 ตุลาคม 2556 – 30

กันยายน 2557)

2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.5.1 ข้อมูลรายงานทางด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีความน่าเชื่อถือและ

เป็นปัจจุบัน

2.5.2 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด
2.5.3 การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการควบคุม
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสมสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
2.5.4 มหาวิทยาลัยฯ ทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและทราบแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3. แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2558
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ. 2555 ได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ โดยควรนําข้อมูลจากฝ่ายบริหารมาพิจารณาในขั้นตอน
ของการวางแผน เพื่อให้การตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนการบริหารและการดําเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 นโยบายการตรวจสอบ
3.1.1. ส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ คณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน กอง รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ควรได้รับการตรวจสอบ และให้คําปรึกษาแนะนําอย่างทั่วถึง
และดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
3.1.2. เพื่อให้การดําเนินงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าความรับผิดชอบมาก่อน ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดในอัน
ที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถให้บริการได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
เปิดเผยเหตุ หรือข้อจํากัดดังกล่าวให้กับผู้มอบงาน หรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น
3.2 วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ
3.2.1 เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คําปรึกษาแนะนําครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงานตามลําดับผลการประเมินความเสี่ยง นโยบายของฝ่ายบริหาร
3.2.2 เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คําปรึกษาแนะนําบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ และสามารถช่วยให้การสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
3.3.1 หน่วยรับตรวจ
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กองกลาง
3) กองพัฒนานักศึกษา
4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา
6) โครงการน้ําดื่มทะเลแก้ว
7) ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
8) ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
9) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว
3.4 กิจกรรมการตรวจสอบและให้คําปรึกษาแนะนํา
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3.4.1 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล
1) การตรวจสอบปฏิบัติตามข้อกําหนด
กิจกรรม 1. การตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสําคัญที่ใช้ประกอบ
2. การตรวจสอบครุภัณฑ์
2) การตรวจสอบทางการเงิน
กิจกรรม 1. ตรวจหลักฐานเอกสารใบสําคัญที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย
2. การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
3) การตรวจสอบการดําเนินงาน
กิจกรรม 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเชียนหรือความรู้
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนสําหรับนักศึกษา
4) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
กิจกรรม 1. ตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
5) การตรวจสอบการบริหาร
กิจกรรม 1. การตรวจสอบบริหารรถราชการ
6) การตรวจสอบพิเศษ
กิ จ กรรม 1 โครงการน้ํ า ดื่ ม ทะเลแก้ ว และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ
3.5 ระยะเวลาที่ เ ข้ า ตรวจสอบ คื อ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1 ตุ ล าคม 2557 – 30

กันยายน 2558)

3.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.6.1 ผู้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยรั บ ตรวจทราบผลการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานว่ า มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
3.6.2 ส่วนราชการได้รับการพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีระบบการปฏิบัติโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3.6.3 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
4. การวางแผนการปฏิบัติงาน
การวางแผนการปฏิ บั ติ ง านมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กํ า หนดขั้ น ตอนต่ า งๆ หรื อ วิ ธี ก ารอั น เหมาะสม
มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและสอบทาน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละเรื่อง ทําให้เกิดความรวดเร็วช่วยแบ่งภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ให้ได้รับผลการตรวจสอบในประเด็นที่สําคัญอย่างถูกต้อง
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ดังนั้นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน ในประเด็นการวางแผนการปฏิบัติงาน จึงควร
ดําเนินการดังต่อไปนี้
4.1
ทําการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โดยสํารวจข้อมูลเพื่อกําหนด
แนวทางการตรวจสอบ คือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล บันทึกข้อมูล สรุปผลการสํารวจข้อมูล
4.2 กําหนดประเด็นการตรวจสอบตามข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อตัดสินใจว่าประเด็นใดที่ต้อง
ตรวจสอบลึกลงไปและประเด็นใดไม่ต้องตรวจสอบ
4.3 ประเด็นการตรวจสอบที่ได้มากําหนดขั้นตอน วิธีการ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แนว
ทางการตรวจสอบ พร้อมทั้งระบุเทคนิคอันเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอ
4.4 ระบุรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่กําหนดไว้และดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล และ
เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้มีเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติจริงและส่วนราชการได้มี
การประเมิ นความเสี่ ยงอย่างเป็นปัจจุ บันเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีการควบคุม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน จึงมีประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน และทําให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน ในประเด็นการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในจึงควร
ดําเนินการดังต่อไปนี้
5.1 ดําเนินการสอบทานใน 2 ส่วน คือ สอบทานรายงาน และสอบทานการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
5.1.1 สอบทานรายงาน ดํ า เนิ น การสอบทานรายงานการควบคุ ม ภายในระดั บ
มหาวิทยาลัยและรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย โดยนําเสนอเป็นรูปแบบของรายงานและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
5.1.2 สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดําเนินการติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมและสอบทานการประเมินความเสี่ยงโดยตรวจสอบถึงการปฏิบัติ
ตามแผนการควบคุมและความมีอยู่จริงของระบบการควบคุมภายใน
5.2 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบถึงอธิการบดี
6. การให้บริการคําปรึกษา
การให้คําปรึกษา หมายถึง กิจกรรมการให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ
โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทําขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพื่อ
เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลองค์กร โดยไม่เข้าไป
ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีการให้บริการคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวาง
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ระบบควบคุมภายใน ในส่วนของระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของทางราชการ
ในด้านการเงิน การบัญชี งานนโยบายและแผนและงานจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ในการให้คําปรึกษา เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้งานตรวจสอบภายในในรูปแบบการให้บริการ
คํ า ปรึ ก ษาของงานตรวจสอบภายในและเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ บริ ก ารสามารถปรั บ ปรุ ง ดํ า เนิ น งาน ให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน ในประเด็นการให้คําปรึกษา จึงควรดําเนินการ
ให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงานและบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการให้ คํ า ปรึ ก ษาด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดการบริการให้คําปรึกษา ในรูปแบบการนําเสนอข้อมูลและมีเอกสารประกอบ
ให้ผู้ขอรับคําปรึกษา
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการสํ ารวจวรรณกรรมทางด้านผลการศึกษาที่ใกล้เคียงหัวข้อการศึกษาพบว่ามีเอกสารและ
งานวิจัย ดังนี้
กัญจนาวั ลย์ ไชยจริราภา (2552) วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นและการปฏิบัติมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในของพนักงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารออมสิน เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในและการนํามาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในไปปฏิบัติผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและพิจารณาส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดยกเว้นข้อยุติการยอมรับความเสี่ยงของฝ่ายบริหารอยู่ในระดับมากส่วนการนําไป
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน พนักงานให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากและพิจารณา
รายด้ า นส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายในการนํ า ไปปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน
ผจงศักดิ์ หมวดสง (2538:บทคั ดย่อ) ศึ กษาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ สรุ ป ผลการวิ จั ย ได้ ว่ า กระบวนการตรวจสอบภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
1.นโยบายการตรวจสอบภายในต้ อ งเป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ห ารงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้รับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงาน
2. ต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในให้ชัดเจน
3.มีการวางแผนการตรวจสอบภายในทั้งนี้เพื่อ ใช้ในการอ้างอิงและใช้เป็นเครื่องมื อในการกํากับ
ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
4. การตรวจสอบภายในควรประกอบด้วย
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การตรวจสอบการบริหารเป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกๆ ระดับอย่างมีอิสระ
โดยวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหาร เพื่อปรับปรุงงานและพัฒนาองค์กร
การตรวจสอบการเงิ น เป็ น การตรวจสอบโดยอาศั ย ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีและการรายงานการเงินตลอดจนการปฏิบัติทาง
การเงินว่าสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่
5. การรายงานผลและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน กล่าวคือ การรายงานการตรวจสอบควร
เป็นการพิจารณาข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงสําหรับการติดตามผลการ
ตรวจสอบภายในนั้น ต้องมีการติดตามถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ว่าได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่
โกสิทธิ์ อุสาหะ (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการติดตามระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9002 ผลการศึกษา พบว่า กิจการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ส่วน
ใหญ่เป็นบริษัทจํากัดและเป็นประเภทกิจการผลิต ซึ่งการได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9002 กิจการจะต้องมี
ขั้นตอนประกอบด้วย เตรียมการวางแผน การออกแบบระบบคุณภาพโดยเฉพาะการตรวจติดตามระบบ
คุณภาพ มีผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกับผู้ตรวจสอบภายในและกิจการที่ให้
ผู้ตรวจสอบภายในเข้าไปมีบทบาทในการตรวจติดตามระบบคุณภาพมีจํานวนน้อยราย จากการศึกษา ถ้าผู้
ตรวจสอบภายในเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพมีปัญหาเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002
ศันสนีย์ เรืองกวี (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้รับ
ตรวจที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารกรุงไทย สรุปได้ว่า
1. ผู้จัดการสาขาให้ความสําคัญต่อการตรวจสอบภายในมาก
2. รานงานการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจมาก
3. ผู้รับตรวจมีทัศนคติที่ไม่มีต่อคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ทางด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการทํางาน และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
4. ผู้รับตรวจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทางด้านวิธีการในการตรวจสอบ
เครื่องมือในการตรวจสอบระยะเวลาในการตรวจสอบและการสรุปผลและการรายงานผลการตรวจสอบ
5.ทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน ทําให้ผู้รับตรวจมีทัศนคติต่อผู้ตรวจสอบภายใน
แตกต่างกัน โดยผู้รับตรวจที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนคติที่ดีกว่าผู้รับตรวจที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับต่ํากว่าปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี
6.ทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่างกัน ไม่ทําให้ผู้รับตรวจมีทัศนคติต่อผู้
ตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
7. ทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันทําให้ผู้รับตรวจมีทัศนคติต่อผู้
ตรวจสอบภายในแตกต่างกัน โดยผู้รับตรวจทีมีหน้าที่ความรับผิดชอบสายงานด้านบัญชีและธุรการมีทัศนคติที่
ดีกว่าผู้รับตรวจที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสายงานด้านเงินฝากและสายงานด้านสินเชื่อ
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ณัฐพงศ์ โควาติสัย(2542: บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พบว่า บทบาทการตรวจสอบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการตรวจสอบแนวปกติ มุ่งเน้นการ
ตรวจสอบทางการเมืองและการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบ
ดั้งเดิม ไม่มีเทคนิควิธีการตรวจสอบที่ทันสมัย ไม่มีการประเมินความเสี่ยงในการกําหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
การรายงานผลของหน่วยงานตรวจสอบใช้เพียงรูปแบบ “ว่าผลการตรวจสอบบัญชี” ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเป็น
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทั้งหมดขององค์กร ในการรายงานให้ผู้บริหารทราบ พบว่าไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการอย่างไร เพราะเป็นการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และสั่งให้หน่วยงานผู้รับ
การตรวจสอบทําการแก้ไขให้ถูกต้อง จึงไม่มีความจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจในส่วนของการจัดทํา
ระเบี ยบว่ าด้วยการตรวจสอบภายในนั้ น การกําหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบไม่ถูกต้อง และการ
วางแผนไม่ มีก ารกํ า หนดวั ต ถุป ระสงค์แ ผนระยะยาว จะมี เพี ย งแผนประจํ าปี เท่ านั้ น ซึ่ งไม่ ค รอบคลุม ทุ ก
หน่วยงานและให้ครบทุกด้านการตรวจสอบในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในมีการรับผู้ที่มี
คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี ซึ่งต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อคุณภาพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
องค์ ก รควรจะมี ก ระบวนการคั ด เลื อ กด้ า นผลการตรวจสอบ จะมุ่ ง เน้ น การรายงานข้ อ ผิ ด พลาดของการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบซึ่งเป็นการมุ่งจับผิดมากกว่าการประเมิน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ
ตั ว เลขมากกว่ า การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและการควบคุม ภายใน ทํ าให้ไ ม่ก่ อให้ เกิ ด การสร้ างสรรค์
นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบภายในยังไม่เข้าใจว่าการตรวจสอบภายใน คือ การประเมินผลการดําเนินงานและ
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ แต่เข้าใจว่าการตรวจสอบภายใน คือ การควบคุมให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์เท่านั้น และไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือการตรวจสอบภายในอะไรคือการควบคุม
ภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าในว่าตนเองทํางานเหมาะสมกับหน้าที่แล้ว
ดวงดาว วงษ์พระสับ (2542:บทคัดย่อ) ศึกษาผลกระทบของการตรวจสอบภายในในการบริหารงาน
คลัง กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
ตรวจสอบภายในในการบริหารงานคลัง และการมีส่วนร่วมในการกําหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบ พบว่าการจัด
โครงสร้างองค์กร การจัดอัตรากําลังที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมในการกําหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบ มีผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การตรวจสอบภายในทําให้การปฏิบัติงานในด้านการงบประมาณ ด้าน
การเงิน ด้านการบัญชี ด้านพัสดุ และด้านธุรกิจ เกิดประสิทธิภาพ ระบบการทํางานดีขึ้น ผลกระทบจากการ
ตรวจสอบภายในในการบริหารงานคลังมีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ
ศิริพงษ์ เจียมประสิทธิ์ (2542: บาทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับการตรวจสอบภายใน ของส่วน
ราชการ กรณีศึกษาสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท พบว่า การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านจริยธรรม
ด้านภาวะผู้นํา ด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบด้านการให้ความรู้ให้คําแนะนํา คําปรึกษาและการสนับสนุน
การทํางานของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับดี กรณีปัจจัยแวดล้อมการทํางานของผู้รับการตรวจสอบ พบว่า
ด้านการฝึกอบรม ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ด้านความสามารถในการประสานงาน ด้านระบบการ
บริหารงานอยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านสภาพหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลางและปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น
ของผู้รับการตรวจสอบในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ความสามารถในการประสานงาน ระบบการ
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บริหารงานสภาพหน่วยงานและปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบัน และการฝึกอบรมของผู้รับการตรวจสอบไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นของผู้รับการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในช่วยเพิ่มความมั่นใจให้
ผู้บริหาร นโยบายการตรวจสอบภายในต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควร
กําหนดขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในให้ชัดเจน ให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในแก่พนักงานในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้รับตรวจ และผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงาน การใช้ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายในของสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ส่วนงานที่มีผู้ตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงจะปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการตรวจสอบ 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 3) การรายงานและการ
ติดตามผลการตรวจสอบ โดยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในให้ชัดเจน
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เนื้อหาสาระสําคัญของบทนี้จะประกอบด้วยรูปแบบของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แหล่ง
ของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ของข้อมูล
1. รูปแบบของการวิจัย
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์สภาพงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและทําการศึกษาแบบเจาะลึกจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
ต่างๆ แนวทางการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนํามาสังเคราะห์และวิเคราะห์
เพื่อให้ได้คําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ โดยอาศัยทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้
เป็นกรอบในการวิเคราะห์
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2. แหล่งข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ เอกสารหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ข้ อ มู ล จากเอกสารและงาน
ที่รับผิดชอบอยู่ โดยเป็นการวิเคราะห์สภาพงานตรวจสอบภายในและทําการศึกษาแบบเจาะลึกจากข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ รายงานประจําปีงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (2556 - 2558) ซึ่งรายงานประจําปี
ย้ อ นหลั ง ได้ ม าจาก ข้ อ มู ล ของแผนการตรวจสอบประจํ า ปี ง บประมาณย้ อ นหลั ง 3 ปี (2556 – 2558)
โดยศึ กษาประเด็นด้านการตรวจสอบทางการเงิน ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด ด้านการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน ด้านการตรวจสอบการบริหาร ด้านการตรวจสอบระบบสาระสนเทศ และด้านการ
ตรวจสอบพิเศษ ทั้งนี้เพื่อนํามาสังเคราะห์และวิเคราะห์เพื่อให้ได้คําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กําหนดไว้ โดยอาศัยทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์

3. วิธีการจัดเก็บข้อมูล
วิธีจั ดเก็บ ข้อมู ล ได้ แ ก่ การรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารหลั กฐานเชิงประจักษ์ต่ างๆ เช่น เอกสาร
หลักฐานในการทํางานแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน กระดาษทําการ รายงานผล
การตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบ รายงานประจําปี โดยข้อมูลเหล่านี้จะผันแปรไปตามบริบทของ
งานในแต่ละปีและได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจโดยตรง ซึ่งผู้ศึกษาจัดทําขึ้นจากากรทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะทําการประมวลผลของข้อมูลที่ได้จากแหล่งและวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยทําการแยก
สรุปผลของข้อมูลเป็นแต่ละปีงบประมาณและแต่ละด้านการตรวจสอบให้เห็นเป็นประเด็นชัดเจนและเป็น
รูปธรรม เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ หลังจากนั้นก็จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ แบบเชิง
พรรณนา โดยอาศัยกรอบองค์ความรู้ในทางทฤษฎีและกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัยเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์
ทั้งนี้รวมถึงการนําเอาข้อเท็จจริงที่ได้จากการข้อมูลและจากการสังเกตการณ์ในสภาพแวดล้อมของ
งานมาร่วมวิเคราะห์ประกอบด้วย และจากแนวทางในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยจะ
นําเสนอผลของข้อมูลและการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในเชิงตรรกะและนําไปสู่
ข้อสรุปของผลการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
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เนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ของบทนี้ ป ระกอบไปด้ ว ย ผลของการวิ เ คราะห์ แ ผนการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบในแต่ละด้าน
ผลของการประเมินจากเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบและบทสรุปขั้นต้นของข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. ผลของการวิเคราะห์การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายใน ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 –
2558) ของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผน
การตรวจสอบภายในของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิบูลสงคราม ผู้วิจั ยพอที่ จะประมวลสรุปและนําเสนอใน
เชิงสาระดังนี้
1.1 บทวิเคราะห์ : การวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จากการสํารวจแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้วิจัยพบว่าตัวแปรจําแนก
ข้อมูลการตรวจสอบภายในย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2556 มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับตัวแปรที่ศึกษา
สภาพการตรวจสอบภายในทั้ง 6 ด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้
1.1.1 จุดแข็งของการวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
1) การตรวจสอบด้านการเงิน จากการสํารวจพบว่า การวางแผนการตรวจสอบด้าน
การเงิน มีกิจกรรมการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบและปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบครอบคลุม
จํานวน 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการตรวจสอบใบสําคัญจ่ายเงินงบประมาณ 2. กิจกรรมการตรวจสอบ
ใบสําคัญการจ่ายเงินนอกงบประมาณ 3. กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีโครงการบริการสระว่ายน้ํา 4. กิจกรรม
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด จากการสํารวจพบว่า การวางแผนการ
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด มีกิจกรรมการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบและปฏิบัติงานได้ตาม
แผนการตรวจสอบ คือ กิจกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ของโครงการบริการสระว่ายน้ํา
3) การตรวจสอบด้านการบริหาร จากการสํารวจพบว่า การวางแผนการตรวจสอบด้าน
การบริหาร มีกิจกรรมการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบและปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ การบริหาร
งบประมาณ ของโครงการบริการสระว่ายน้ํา
4) การตรวจสอบพิ เ ศษ จากการสํ า รวจพบว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 งาน
ตรวจสอบภายในได้รับคําสั่งพิเศษจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้งานตรวจสอบเข้าตรวจพิเศษ
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เป็นการเร่งด่วน จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการตรวจสอบการสั่งซื้อ การจําหน่าย การนําเงินส่งคลัง และ
ตรวจนับขวดน้ําคงเหลือ ของโครงการน้ําดื่มทะเลแก้วฯ
1.1.2 จุดอ่อนของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
1) การตรวจสอบด้ า นการดํ า เนิ น งานและการตรวจสอบด้ า นการปฏิ บั ติ ง านตาม
ข้อกําหนด จากการสํารวจพบว่า ตามที่ได้วางแผนการตรวจสอบ ไว้ 2 กิจกรรม คือ 1. โครงการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์พีนัทโต้ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2.โครงการติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการใหม่ของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ
2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากการสํารวจพบว่า ตามที่ได้วาง
แผนการตรวจสอบด้ านการปฏิ บัติตามกฎระเบียบไว้ 1 กิจกรรม คือ 1. การจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุ ครุภัณฑ์
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ
3) การตรวจสอบด้านการเงิน จากการสํารวจพบว่า ตามที่ได้วางแผนการตรวจสอบ
ด้านการเงินไว้ 1 กิจกรรม คื อ การตรวจสอบบัญชีศูนย์บ่มเพาะวิส าหกิจฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
แผนการตรวจสอบ
4) การตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จากการสํารวจพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ไม่ได้มีการวางแผนด้านระบบสารสนเทศไว้ จึงทําให้มีไม่การเข้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
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จากผลการศึกษา สภาพการตรวจสอบงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน สามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสําเร็จของแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 กับการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

จากตารางที่ 4.1 สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะพบว่า มีการวางแผนการตรวจสอบไม่ครบตามประเด็นการ
ตรวจสอบ โดยไม่ได้วางแผนการตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากประเด็นการตรวจสอบ
5 ด้ าน มีกิ จกรรมการตรวจสอบ 14 กิ จกรรม สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ 7 กิ จกรรม
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 7 กิจกรรม สาเหตุเนื่องจากบุคลากรของงานตรวจสอบภายในมีจํากัด จํานวนคน/วัน
ในการตรวจสอบไม่เพียงพอต่อแผนการตรวจสอบดังกล่าว
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1.2 บทวิเคราะห์ : การวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จากการสํารวจแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้วิจัยพบว่าตัวแปรจําแนก
ข้อมูลการตรวจสอบภายในย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2557 มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับตัวแปรที่ศึกษา
สภาพการตรวจสอบภายในทั้ง 6 ด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้
1.2.1 จุดแข็งของการวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
1) การตรวจสอบด้านการเงิน จากการสํารวจพบว่า การวางแผนการตรวจสอบด้าน
การเงิน มีกิจกรรมการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบและปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบครอบคลุม
จํานวน 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการตรวจนับเงิน บัญชี และเอกสารแทนตัวเงินสด 2. การตรวจสอบเงินยืม
นอกงบประมาณ 3. การตรวจสอบใบสําคัญจ่ายเงินงบประมาณ 4. กิจกรรมการตรวจสอบใบสําคัญการ
จ่ายเงินนอกงบประมาณ
2) การตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จากการสํารวจพบว่า การวางแผนตรวจสอบ
ด้านระบบสารสนเทศมี กิจกรรมตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบและปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ
ครอบคลุม จํานวน 2 กิจกรรม คือ 1. ตรวจสอบการจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ 2. ตรวจสอบการดําเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การตรวจสอบด้านการดําเนินงาน จากการสํารวจพบว่า การวางแผนการตรวจสอบ
ด้า นการดํ า เนิ น งานมี กิ จ กรรมที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบได้ ต ามแผนการตรวจสอบ 1 กิ จ กรรม คื อ
การตรวจสอบการดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
4) การตรวจสอบพิ เ ศษ จากการสํ า รวจพบว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
งานตรวจสอบภายในได้รับคําสั่งพิเศษจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้งานตรวจสอบเข้าตรวจ
พิเศษเป็นการเร่งด่วน จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการตรวจสอบการเงินการบัญชี และการดําเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
1.1.2 จุดอ่อนของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
1) การตรวจสอบด้านการบริหาร จากการสํารวจพบว่า ตามที่ได้วางแผนการตรวจสอบ
ไว้ 2 กิ จ กรรม คื อ 1. การตรวจสอบการของบประมาณเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งบประมาณกํ า หนด
2.การตรวจสอบการจัดทําคําของบประมาณสอดคล้ องกับ แผนที่เกี่ย วข้อง ไม่ ส ามารถปฏิบัติงานได้ต าม
แผนการตรวจสอบ
2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากการสํารวจพบว่า ตามที่ได้วาง
แผนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้ 3 กิ จกรรม คือ 1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การควบคุมการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ 3. การควบคุมภายใน ของโรงเรียนสาธิตฯ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ
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จากผลการศึกษา สภาพการตรวจสอบงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน สามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสําเร็จของแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 กับการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

จากตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะพบว่า มีพัฒนาการวางแผนการตรวจสอบครบตามประเด็นการ
ตรวจสอบ และจากประเด็ น การตรวจสอบทั้ ง 6 ด้ า น มี กิ จ กรรมการตรวจสอบ 13 กิ จ กรรม สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ 8 กิ จกรรม ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 5 กิจกรรม สาเหตุเนื่องจาก
บุ ค ลากรของงานตรวจสอบภายในมี จํ ากั ด จํานวนคน/วัน ในการตรวจสอบไม่ เพียงพอ บุ ค ลากรเองขาด
ประสบการณ์และความชํานาญทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามแผนครบทุกกิจกรรมการตรวจสอบดังกล่าว
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1.3 บทวิเคราะห์ : การวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จากการสํารวจแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยพบว่าตัวแปรจําแนก
ข้อมูลการตรวจสอบภายในย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558 มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับตัวแปรที่ศึกษา
สภาพการตรวจสอบภายในทั้ง 6 ด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้
1.3.1 จุดแข็งของการวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
1) การตรวจสอบด้านการเงิน จากการสํารวจพบว่า การวางแผนการตรวจสอบด้าน
การเงิน มีกิจกรรมการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบและปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบครอบคลุม
จํานวน 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการตรวจนับเงิน บัญชีและเอกสารแทนตัวเงินสด 2. การตรวจสอบเงินยืม
นอกงบประมาณ 3. การตรวจสอบใบสําคัญเงินนอกงบประมาณ 4. ตรวจสอบการจัดทํารายงานแสดงยอดเงิน
คงเหลือประจําเดือน (เงินฝากธนาคาร) ของโครงการจัดตั้งกองคลัง
2) การตรวจสอบพิ เ ศษ จากการสํ า รวจพบว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 งาน
ตรวจสอบภายในได้รับคําสั่งพิเศษจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้งานตรวจสอบเข้าตรวจพิเศษ
เป็นการเร่งด่วน จํานวน 4 กิจกรรม คือ 1. ตรวจสอบการจัดทํารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจําเดือน
(เงินฝากธนาคาร) ของโครงการจัดตั้งกองคลัง 2. การตรวจสอบการเงินการบัญชี การดําเนินงานของโครงการ
น้ําดื่มทะเลแก้ว 3. การเบิกจ่ายเงินวิจัย ของสถาบันวิจัยฯ 4. การเงินการบัญชี การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อกําหนดของศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
1.1.2 จุดอ่อนของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
1) การตรวจสอบด้ านการดํา เนินงาน จากการสํารวจพบว่า ตามที่ ไ ด้ว างแผนการ
ตรวจสอบ ไว้ 1 กิจกรรม คือ 1. การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาอาเซียนหรือความรู้
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนสําหรับนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการ
ตรวจสอบ
2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากการสํารวจพบว่า ตามที่ได้วาง
แผนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้ 2 กิจกรรม คือ 1. การตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร
ใบสําคัญที่ใช้ประกอบ 2. ตรวจครุภัณฑ์ ของคณะกองพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการ
ตรวจสอบ
3) การตรวจสอบด้านการเงิน จากการสํารวจพบว่า ตามที่ได้วางแผนการตรวจสอบด้าน
การเงินไว้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 1 กิจกรรม คือ 1. การเงิน การบัญชีของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง
4) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ จากการสํ า รวจพบว่ า ตามที่ ไ ด้ ว างแผนการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศไว้ 1 กิจกรรม ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ
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จากผลการศึกษา สภาพการตรวจสอบงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบได้ดังนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสําเร็จของแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 กับการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จะพบว่ า มี ก ารวางแผนการตรวจสอบครบตามประเด็ น การ
ตรวจสอบ และจากประเด็ น การตรวจสอบทั้ ง 6 ด้ า น มี กิ จ กรรมการตรวจสอบ 13 กิ จ กรรม สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ 8 กิ จกรรม ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 7 กิ จกรรม สาเหตุเนื่องจาก
บุคลากรของงานตรวจสอบภายในมีจํากัด และได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบพิเศษเพิ่มมากขึ้นทําให้ต้องปรับ
แผนการตรวจสอบ ทั้งนี้จํานวนคน/วันในการตรวจสอบยังไม่เพียงพอต่อแผนการตรวจสอบดังกล่าว
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2. ผลการวิเคราะห์โอกาสและข้อจํากัดในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบของงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1 แนวโน้ ม ของโอกาสต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบภายใน ย้ อ นหลั ง 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2556 – 2558) ของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเปิดโอกาสให้งานตรวจสอบภายใน มีอํานาจ หน้าที่ ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมีอํานาจในการเข้าถึง
ข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการสอบถาม คําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบ
2) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน การรายงาน
และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
3) ผู้บริหารเห็นความสําคัญในการปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับจากรายงานผลการตรวจสอบ
โดยนําผลการตรวจสอบรายงานตรงต่ออธิการบดี
4) การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีของหน่วยรับตรวจต่างๆ ภายในระยะ3 ปีที่ผ่านมา
(2556 - 2557) พบว่าการจัดทําบัญชีส่วนใหญ่เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามหลักบัญชีสากล ซึ่งจะทําให้เกิด
ความถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล ตั ว เลขต่ า งๆ ทางการเงิ น การบั ญ ชี แ ละรายงานทางการเงิ น โดย
ครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินรวมถึงการได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงานทะเบียนและเอกสารต่างๆ
ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ
5) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด จากผลการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี พบว่า การ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุสํานักงานของหน่วยรับตรวจต่างๆ มีการควบคุม มีการจัดทํา
เอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามขั้นตอนการเบิกจ่าย มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และมีการควบคุมดูแลบํารุงรักษา
วัสดุสํานักงานให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
6) การตรวจสอบด้ า นการดํ า เนิ น งาน จากผลการตรวจสอบย้ อ นหลั ง 3 ปี พบว่ า การ
ดําเนิ นงานของโครงการต่างๆ ภายในหน่ วยงานของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มี การปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กําหนด มีการรายงานผลทั้งในระหว่างปฏิบัติงานและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะ
ทําให้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือไม่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือมาตรฐานทีกําหนดได้อย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
7) การตรวจสอบด้านการบริหาร จากการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี ผู้วิจัย
พบว่า การตรวจสอบด้านการบริหารของหน่วยงานต่างๆ มีกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน ของระบบการ
ควบคุ ม ภายใน เกี่ ย วกั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การวางแผน การควบคุ ม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สินต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแล
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กิจการที่ดี ในเรื่องของความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหารภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารขององค์กร
8) การตรวจสอบพิเศษ จากการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี ผู้วิจัยพบว่า ส่วน
ใหญ่การตรวจสอบพิเศษที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริตนั้น ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานจัดหารายได้ มีค วามสุ่ม เสี่ยง ผลของการเข้าไปตรวจสอบจะทําให้
หน่วยงานมีความตื่นตัว ผู้รับผิดชอบงานก็จะต้องจัดทํารายงาน ข้อมูลต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริตและเพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
2.2 แนวโน้ ม ของข้ อ จํ า กั ด ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบภายใน ย้ อ นหลั ง 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2556 – 2558) ของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
1) ข้อจํากัดด้านอัตรากําลังของงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากปัจจุบันงานตรวจสอบภายใน
มีโครงสร้างอัตรากําลัง 4 อัตรา แต่มีผู้ปฏิบัติงานจริงเพียง 3 อัตรา และจะต้องตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน่วยรับตรวจจํานวนมากและการตรวจสอบในแต่ละด้านก็มีความแตกต่างกัน ทําให้
บุคลากรของงานตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ
2) ข้อจํากั ดในเรื่ องของความรู้ ความสามารถของบุคลากรงานตรวจสอบภายใน ในการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ตรวจสอบ การตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการตรวจสอบที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ
ทาง มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ในการเข้ามาตรวจสอบ ทําให้เกิดข้อจํากัดในเรื่องของความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะทําให้งานที่ตรวจสอบไปไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เท่าที่ควร
3) การเล็งเห็นความสําคัญของการตรวจสอบ บางหน่วยรับตรวจยังไม่ให้ความสําคัญกับการ
เข้าไปตรวจสอบ มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ทําให้การตรวจสอบมี
ความยากลําบาก ส่งผลให้รายงานผลการตรวจสอบไม่ครอบคลุมและไม่สามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้
4) ข้อจํากัดในเรื่องของการปฏิบัติงานไม่ได้ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ในแต่ละปี จะเห็น
ได้ว่าในแต่ละปีจะมีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบและติดตามในแต่ละปี และจะพบว่าในแต่ละปีจะไม่
สามารถตรวจสอบได้ครบทุกเรื่องตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากอัตรากําลังไม่เพียงพอ การลาคลอดของบุคลากร
การไปฝึกอบรม การได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบพิเศษโดยด่วน การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกประเด็นที่ได้วางแผนไว้
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จากผลการศึกษา สภาพการตรวจสอบงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ย้อนหลัง
3 ปี ( พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558) สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดังนี้
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบความสําเร็จของแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณย้อนหลัง
3ปี กับการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

จากตารางที่ 4.4 สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) จะพบว่า มีการวางแผนการตรวจสอบไม่ครบตามประเด็นการ
ตรวจสอบ ครบทั้ง 6 ด้านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และพบว่าการตรวจสอบด้านการเงินจะเป็นหัวใจหลัก
ในการตรวจสอบโดยจะวางแผนการตรวจสอบทุกปี และมีกิจกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น อันดับที่ 2 คือการ
ตรวจสอบพิเศษซึ่งเป็นการได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้เข้าตรวจเร่งด่วน จากการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะทํา
ให้กระทบต่อการวางแผนด้านอื่นด้วย เนื่องจากบุคลากรของงานตรวจสอบภายในมีจํากัด จํานวนคน/วันใน
การตรวจสอบไม่ เ พี ย งพอต่ อ แผนการตรวจสอบดั ง กล่ า ว จึ ง ทํ า ให้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ แผนไปตรวจเรื่ อ งที่ มี
ความสําคัญเร่งด่วนก่อน
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3. ผลของการวิเคราะห์ของการดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากการวิเคราะห์ผลที่งานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมการประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ นั้น ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อความสําเร็จในการบริหารราชการ เนื่องจากงานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะต้องมีความเข้มแข็งถึงจะ
ช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยจะวิเคราะห์ ทั้ง 16
ประเด็น ดังนี้
3.1 ผลของการประกันคุณภาพด้านกฎบัตรการตรวจสอบภายใน จากการวิเคราะห์พบว่า กฎบัตรของ
งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม มีการจัดทําครอบคลุมเป็นไปตามองค์ประกอบของกฎบัตร
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ และมีการทบทวนและเผยแพร่เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ทุกปี และได้รับการประเมินประกันคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
3.2 ผลของการประเมินประกันคุณภาพด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยง
ธรรม จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีการเสนอรายงานและได้รับการอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ บุคลากรของงานตรวจสอบภายในเองได้มีการปฏิบัติงานตาม
กรอบความประพฤติที่กําหนด มีความเข้าใจในมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมของการตรวจสอบและได้มีการ
เผยแพร่กรอบความประพฤติ มาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ทราบภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับการประเมิน
การประกันคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
3.3 ผลของการประเมินประกันคุณภาพด้านความเชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน จากการวิเคราะห์
พบว่า ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในบุคลากรในงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบภายในมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และได้รับวุฒิบัตรจํานวนมากกว่าร้อยละ 65 ซึ่งคะแนนที่ได้รับอยู่ใน
ระดับดีมาก
3.4 ผลของการประเมินประกันคุณภาพด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติงานมีการสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มีการวางแผนการตรวจสอบและไปสู่การจัดทํา
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีการกํากับดูแลสอบทานจากหัวหน้างานตรวจสอบภายในจัดทําในรูปแบบของ
การบันทึกลงในกระดาษทําการ ได้รับการประเมินฯ ในระดับดี
3.5 ผลของการประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จากการวิเคราะห์พบว่า
งานตรวจสอบภายในได้จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานไว้ในแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
บุคลากรจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่จะนํามาสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานในงาน เช่น การอบรมด้าน
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 30 ชม.ต่อคนต่อปี และได้รับการ
ประเมินฯ อยู่ในระดับ ดี
3.6 ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จากการวิเคราะห์พบว่า การประเมินผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินผลและติดตามตามสายการบังคับบัญชาและมีการประเมินจาก
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แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษทําการตรวจสอบ ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน หลักฐานการประเมิน
ตนเอง ความพึงพอใจ รายงานผลการประเมินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ได้รับการประเมินฯ อยู่ใน
ระดับพอใช้
3.7 ผลของการประเมินแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ จากการวิเคราะห์
พบว่า งานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง และทั้งนี้การวาง
แผนการตรวจสอบภายในยั ง ประกอบไปด้ ว ยการนํ า ข้ อ มู ล และนโยบายที่ ไ ด้ รั บ จากฝ่ า ยบริ ห ารมาใช้
ประกอบการวางแผนทุกปี โดยครอบคลุมการวางแผนครบ 6 ประเด็นและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการ ซึ่งประเด็นนี้การประเมินอยู่ในระดับดี
3.8 ผลของการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จากการวิเคราะห์พบว่า งานตรวจสอบ
ภายในได้มีการจัดประชุมในหน่วยงานและนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทบทวนเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยง
เพื่อให้ครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกปี ซึ่งผลที่ได้จะนําไปใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบด้วย การประเมินฯ อยู่ในระดับดี
3.9 ผลของการประเมินงบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะเห็นว่า งาน
ตรวจสอบภายในได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย และมี โ ครงสร้ า งอั ต รากํ า ลั ง ที่ ชั ด เจน แต่ มี
ผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มตามจํานวนกรอบอัตรากําลัง ทําให้การประเมินฯ ข้อนี้ไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่เนื่องจากขาดบุคลกรมีจํากัด
3.10 ผลของการประเมินนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน จากการวิเคราะห์
พบว่า งานตรวจสอบภายในมีนโยบายหรือแนวทางที่ใช้ในการตรวจสอบภายในแต่อาจจะเผยแพร่ให้ทราบไม่
ทั่วถึงภายในองค์กร และคู่มือการปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ ได้รับการประเมินในดับ
พอใช้
3.11 ผลของการประเมินด้านการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน จากการสํารวจพบว่า งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน 3 ครั้งต่อปี และมีสาระสําคัญครบถ้วนและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบแต่ยังไม่มี
การเผยแพร่ภายในองค์กร ซึ่งได้รับการประเมินฯ อยู่ในระดับดี
3.12 ผลการประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพด้ า นกิ จ กรรมการตรวจสอบภายในต้ อ งประเมิ น และช่ ว ย
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกับกําดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการ จาก
การวิเคราะห์พบว่า งานตรวจสอบภายในได้จัดทํากิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมนกระบวนการ
กํากับดูแล บริหารความเสี่ยงซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนในแผนการตรวจสอบแต่ยังไม่มีประเด็นการรายงานยังไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ ระดับการประเมินฯ อยู่ในระดับพอใช้
3.13 ผลการประเมินประกันคุณภาพด้านการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ จากการวิเคราะห์
พบว่า งานตรวจสอบภายในได้มีการจัดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึงการนําไปใช้ในการลงตรวจภาคสนามและได้มีการทบทวน
ร่วมกันในหน่วยงานเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี ระดับการประเมินฯ อยู่ในระดับดี
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3.14 ผลการประเมินประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม จากการวิเคราะห์พบว่า งาน
ตรวจสอบภายในได้มีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการตรวจสอบนํามาบันทึกเป็นกระดาษทําการเพื่อให้
สามารถอ่านแล้วเกิดความเข้าใจง่าย โดยมีการจัดประชุมเปิดและปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจสอบเพื่อชี้แจงให้มี
ความเข้าใจตรงกัน การประเมินอยู่ในระดับดี
3.15 ผลการประเมินประกันคุณภาพรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ จากการวิเคราะห์พบว่า
การรายงานผลการตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบครอบถ้วน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามแผน และระยะเวลายังไม่
เป็นไปตามแผนงาน ยังไม่ผ่านการประเมิน
3.16 ผลการประเมินประกันคุณภาพการติดตามผลการตรวจสอบ จากการวิเคราะห์พบว่า มีการ
จัดทําผลการติดตามผลการตรวจสอบแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น การประเมินอยู่ในดับพอใช้
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4. การวิเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการนําแผนการตรวจสอบภายในมาพัฒนางานร่วมกันกับแนว
ทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
4.1 ผลลัพธ์ในทางที่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลลั พ ธ์ อั น อาจเกิ ด ขึ้ น จากการนํ า จุ ด แข็ ง ของการปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบประจํ า ปี
งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่ านมา (พ.ศ. 2556 – 2558) มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาร่วมกั บเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จะพบว่า
1) ผลลั พธ์จากการที่ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรของงานตรวจสอบ
ภายในได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และเล็งเห็นความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน ให้สิทธิอํานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ไว้ชัดเจนในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ส่งผลให้ บุคลากรงานตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
2) ผลลัพธ์อันเกิดจากการที่ผู้บริหารเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเอง โดยให้บุคลากร
ในงานตรวจสอบภายในได้ รั บ ประสบการณ์ แ ละถ่ า ยทอดได้ อ ย่ า งเหมาะสม และให้ โ อกาสในการหา
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานเพิ่มเติมในการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลในการ
นํามาปรับใช้ในงานให้มีความเข้มแข็ง รอบคอบและระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
3) ผลลัพธ์อันเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งผลให้งานตรวจสอบภายในมีความ
เข้มแข็งซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาจุดอ่อนของการปฏิบัติงานได้ตรงจุด
4) ผลลัพธ์อันเกิดจากการวางแผนการตรวจสอบภายใน หากงานตรวจสอบภายใน มีการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มีการประเมินการควบคุมภายใน และหารือขอนโยบายจาก
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก รมาใช้ ใ นการประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ครบถ้ ว นทั้ ง 6 ประเด็ น การ
ตรวจสอบ จะส่งผลให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถบริหารงานได้ง่ายขึ้น และหน่วยรับตรวจก็สามารถนําผลการ
ตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนาในการพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
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6) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณส่งผลให้บุคลากรของงานตรวจสอบภายในมี
แรงจูงใจที่มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญในการที่จะให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและนํามาผลของการ
พัฒนาตนเองกลับมาพัฒนางานของงานตรวจสอบภายใน
7) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของงานตรวจสอบภายใน ส่งผลให้ผู้
ตรวจสอบภายในเองและหั ว หน้ า ส่ ว นราชการทราบถึ ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของการดํ า เนิ น งานของงาน
ตรวจสอบภายในและข้อบกพร่องของงานตรวจสอบภายใน
8) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส่งผลให้ ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแม้ว่าบุคลกรจะยังไม่มีประสบการณ์ก็สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามแผนการตรวจสอบได้
4.1 ผลกระทบในทางที่ไม่ดที ี่อาจจะเกิดขึน้ ในงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน
1) ผลกระทบอั น อาจเกิ ด ขึ้ น จากอั ต รากํ าลั ง ของงานตรวจสอบภายในที่ ยั ง มีไ ม่ เ พีย งพอ
เหมาะสมกับหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้เกิดจุดอ่อนในเรื่องของการตรวจสอบไม่ครบตาม
แผนการตรวจสอบที่วางไว้ และจะทําให้เกิดจุดอ่อนในเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกปีที่มีการประเมิน
2) ผลกระทบอั น เกิ ด จากการไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามแผนการตรวจสอบภายใน
เนื่ อ งจากอัต รากํ า ลั งไม่เ พี ย งพอ ส่ งผลให้ ก ารรายงานผลการตรวจสอบประจํ า ปี ไม่ เ ป็น ไปตามแผนงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจ
3) ผลกระทบอันเกิดจากความรู้ความสามารถของบุคลากร ที่เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะ
ด้าน ส่งผลให้งานที่ตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากพอ

5. บทสรุปขั้นต้นในผลของการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของผลลัพธ์ในทางที่ดีและข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้นกับงานตรวจสอบภายใน
มหาวิท ยาลัยราชภั ฏพิ บูลสงคราม จากการวิเคราะห์สภาพงานการวางแผนการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 กับกิจกรรมการตรวจสอบทั้ง 6 ประเด็น จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นทั้งผลลัพธ์และ
ข้อจํากัดขึ้นพร้อมๆ กัน แม้ว่าผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ จะมีจุดแข็งหรือข้อดีหลาย
ประการ ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจต่อการตรวจสอบภายใน และมีโอกาสในการพัฒนาการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนของข้อจํากัดที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นปัญหาอันสําคัญ
ของการตรวจสอบภายใน และส่งผลต่อการบริหารในภาพรวมขององค์กร ที่จะต้องเล็งเห็นความสําคัญของ
งานตรวจสอบภายในให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะแก้ไขหรือลดปัญหาของข้อจํากัดที่จะส่งผลให้เกิดผลกระทบในเรื่อง
อื่นๆ ตามมา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนําเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ไว้ในบทที่ 6 ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถนําปัญหาเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไขร่วมกันกับหัวหน้าส่วน
ราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้รับทราบ ในการที่จะนํามาพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเป็นที่หน้าเชื่อถือ มีความเหมาะสมต่อไป
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เนื้อหาสาระสําคัญของบทนี้จะประกอบไปด้วย สรุปการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน จากการ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในย้อนหลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 กับประเด็น
ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการตรวจสอบ สรุ ป แนวโน้ ม ผลลั พ ธ์ ที่ ดี แ ละข้ อ จํ า กั ด ของการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปและบทสรุปของผู้วิจัย
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1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายในจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
ผลจากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในย้อนหลัง 3 ปี ที่ได้นําเสนอไว้ใน
รายละเอียดในบทที่ 5 พอที่จะประมวลสรุปเกี่ยวกับสภาพการตรวจสอบภายในที่นําแผนการตรวจสอบภายใน
ไปปฏิบัติกับกิจกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 6 ประเด็น ได้ดังนี้
1.1 การวางแผนการตรวจสอบภายใน
การวางแผนการตรวจสอบภายใน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 นั้ น หั ว หน้ า งาน
ตรวจสอบภายในได้มีการวางแผนการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและตรงกับประเด็นในการ
ตรวจสอบมากที่สุด โดยการวางแผนการตรวจสอบภายในจะนําข้อมูลหลายด้านมาประกอบกัน เช่น ข้อมูล
นโยบายจากฝ่ายบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลางในเรื่องของการประกันคุณภาพ ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงและข้อมูลด้านอัตรากําลังของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในแต่ละปี เพื่อให้มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการปฏิบัติงาน มีความ
ครบถ้วนและเหมาะสม และจะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
1.2 สภาพการตรวจสอบภายใน ในการนํา ไปปฏิ บัติ ที่ส่ งผลต่ อ การปฏิบั ติง านตรวจสอบภายใน
ดังกล่าว ปรากฏผลทั้งในเชิงคุณภาพ ดังนี้
1) การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 ดังนี้
(1) ด้ า นการตรวจสอบด้ า นการเงิ น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจหลั ก สํ า คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการ
ตรวจสอบ พบว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบค่อนข้างชัดเจน โดยจะยึด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และจากการปฏิบัติงานจริงพบว่าสามารถปฏิบัติงานได้
สําเร็จตามแผนงานเป็นส่วนใหญ่ โดยจะสรุปผลการตรวจสอบไว้ในรายงานผลการตรวจสอบและติดตาม
ประจําปี
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(2) ด้านการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อกําหนด จะใช้ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องเป็นหลักประกอบกับการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบข้อกําหนดได้ดีพอสมควร
(3) ด้านการตรวจสอบการดําเนินงาน ส่วนใหญ่จะทําการตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่มี
จํานวนเงินมากๆ โดยมีองค์ประกอบของข้อตรวจพบเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ 1. สภาพที่เกิดขึ้นจริง
2. เกณฑ์การตรวจสอบ 3.ผลกระทบ 4. สาเหตุ 5. ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงเพื่อนํามา
เปรียบเทียบความคุ้มค่าของการดําเนินโครงการนั้นๆ
(4) ด้านการตรวจสอบด้านการบริหาร เป็นการตรวจสอบที่ค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นการ
ตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร
(5) ด้านการตรวจสอบด้านระบบสาระสนเทศ ปัจจุบันองค์กรได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทํางานเป็นอย่างมาก การตรวจสอบในเรื่องการใช้ การเข้าถึง การ
ละเมิดสิทธิ การควบคุม การบํารุงรักษา ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานนี้ได้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) ด้านการตรวจสอบพิเศษ ผู้บริหารขององค์กรได้ให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการ
การวางแผนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไป
ในทางที่ทุจริตหรือประพฤติชอบเกิดขึ้น ซึ่งงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อช่วย
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2. สรุ ป แนวโน้ ม ของผลลั พ ธ์ ที่ ดี แ ละข้ อ จํ า กั ด ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1 แนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ย้อนหลัง 3 ปี
1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเปิดโอกาสให้งานตรวจสอบภายใน ใช้อํานาจหน้าที่ สิทธิ และ
เผยแพร่ให้ทราบทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยรับ
ตรวจเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน การดําเนินงานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
2) บุคลากรของงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานด้วยความอิสระปราศจากการแทรกแซง
จากอํานาจคุกคามภายนอก
3) การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีของหน่วยรับตรวจต่างๆ เป็นการช่วยป้องความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและ
รายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินรวมถึงการได้มีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน
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ทะเบียนและเอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของ
ทรัพย์สินต่างๆ
4) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุ
สํานักงานของหน่วยรับตรวจต่างๆ มีการควบคุม มี การจัดทําเอกสารหลักฐานให้เป็ นไปตามขั้นตอนการ
เบิกจ่าย มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และมีการควบคุมดูแลบํารุงรักษาวัสดุสํานักงานให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้
งานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
5) การตรวจสอบด้านการดําเนินงาน พบว่า การดําเนินงานของโครงการต่างๆ ภายในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กําหนด มีการรายงานผลทั้งในระหว่าง
ปฏิบัติงานและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทําให้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือไม่
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือมาตรฐานทีกําหนดได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีผลผลิตและ
ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
6) การตรวจสอบด้านการบริหารหน่วยงานต่างๆ มีกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน ของระบบ
การควบคุมภายใน เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สินต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ในเรื่องของความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหารภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารขององค์กร
7) การตรวจสอบพิเศษ ส่วนใหญ่การตรวจสอบพิเศษที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร หรือหน่วยงาน
ที่ต้องการให้เข้าไปตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตนั้น ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานจัดหารายได้ มีความสุ่มเสี่ยง ผล
ของการเข้าไปตรวจสอบจะทําให้หน่วยงานมีความตื่นตัว ผู้รับผิดชอบงานก็จะต้องจัดทํารายงาน ข้อมูลต่างๆ
ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เป็น
การตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักการดําเนินงานมาก
ยิ่งขึ้น
8) การประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของแผนการตรวจสอบ มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2 แนวโน้มของข้อจํากัดที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายใน ย้อนหลัง
3 ปี
1) ข้อจํากัดด้านอัตรากําลังของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ และจะต้องตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน่วยรับตรวจจํานวนมากและการตรวจสอบในแต่ละด้านก็มีความ
แตกต่างกัน ทําให้บุคลากรของงานตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ
2) ข้อจํากัดในเรื่องของความรู้ความสามารถของบุคลากรงานตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทําให้เกิดข้อจํากัดในเรื่องของความรู้ความสามารถของ
บุคลากรของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะทําให้งานที่ตรวจสอบไปไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเท่าที่ควร
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3) การเล็งเห็นความสําคัญของการตรวจสอบ บางหน่วยรับตรวจยังไม่ให้ความสําคัญกับการเข้า
ไปตรวจสอบ มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ทําให้การตรวจสอบมีความ
ยากลํ า บาก ส่ ง ผลให้ ร ายงานผลการตรวจสอบไม่ ค รอบคลุ ม และไม่ ส ามารถนํ า ไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้
4) ข้อจํากัดในเรื่องของการปฏิบัติงานไม่ได้ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ในแต่ละปี จะเห็นได้
ว่า ในแต่ละปี จะมีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบและติดตามในแต่ละปี และจะพบว่ า ในแต่ละปีจะไม่
สามารถตรวจสอบได้ครบทุกเรื่องตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากอัตรากําลังไม่เพียงพอ การลาคลอดของบุคลากร
การไปฝึกอบรม การได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบพิเศษโดยด่วน การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะส่งผลไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกประเด็นที่ได้วางแผนไว้
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3. สรุปผลการนําสภาพงานตรวจสอบภายในมาประยุกต์ใช้กับแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
การนําแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในมาพัฒนาปรับปรุงร่วมกับแนวทางการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดี โดยนําจุดแข็งของสภาพการตรวจสอบภายใน มาทําให้
เกิดความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการที่จะสร้างความเข้มแข็งภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพียงพอต่อการนําผลการตรวจสอบไปปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง รัดกุม และไปเป็นตามระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยป้องกันที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ และยังได้รับการประเมินเพื่อ
รับรองการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากหน่วยงานภายนอก และงานตรวจสอบภายในได้นํา
ข้อจํากัดหรือปัญหาที่เกิดจากการทํางานมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน แต่จะมีเพียงข้อจํากัดบางส่วนที่ยัง
ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้

3. ข้อเสนอแนะ
ภายใต้การศึกษาการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้องค์กรได้นําไปพิจารณาและใช้ประโยชน์ ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้
(1) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดนโยบายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่งาน
ตรวจสอบภายในได้นํามาประกอบการวางแผนการตรวจสอบ โดยนโยบายหรือข้อมูลนั้นจะต้องเป็นในลักษณะ
ทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีผลการสั่งการโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนํามาเป็นส่วนหนึ่งที่แนวทางประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐกําหนดขึ้น
(2) หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์และข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(3) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากร ในการทําความเข้าใจใน
เรื่องของการบริหาร การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานในองค์กรจะมีภาระหน้าที่แตกต่าง
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กัน และมีบุคลากรเข้ามาใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรให้ความสําคัญกับบุคลากรใหม่ๆ เหล่านี้ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น และลดกิจกรรมการตรวจสอบของงานตรวจสอบภายในเนื่องจากบุคลากรมีจํากัด
(4) มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสําคัญในปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานและอัตรากําลังของ
หน่วยงานที่มีภาระงานมาก ในบริบทของแต่ละงานให้มีความเพียงพอเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถช่วยให้การ
ดําเนินงานขององค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยความเข้มเข็ง
3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือประกันคุณภาพหรือเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
ในรูปแบบอื่นๆ กับงานตรวจสอบภายในเพื่อดํารงไว้ซึ่งคุณภาพของการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน
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4. บทสรุปของผู้วิจัย
จากการศึ กษาและวิ จัย เรื่องการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในครั้ งนี้ ผู้ วิจัยคิ ดว่ าเป็ นความโชคดี ของผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ที่ มหาวิท ยาลัยเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการวิจัยแสวงหาความรู้และคําตอบของงานด้วยตัวเองอย่างจริงจัง จนทําให้ได้
รายงานการวิจัยฉบับนี้ออกมา ซึ่งน่าจะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบภายใน มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังทํ าให้หน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีตัวอย่างการวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ออกมาฉบับหนึ่ง ซึ่ง
แม้ จ ะเป็ น การเจาะลึ ก เฉพาะในส่ ว นของสภาพการตรวจสอบภายในเท่ า นั้น แต่ ผู้ วิจั ย ก็ เ ชื่ อว่ า น่า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในอันที่จะนําไปใช้การวิเคราะห์สภาพงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
ต่อไปในอนาคต
ภายใต้การทําวิจัยดังกล่าวนี้ ทําให้ผู้วิจัยได้คําตอบอีกสําคัญประการหนึ่งก็คือ ผลของการวิเคราะห์
สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไม่ใช่เกิดจุดอ่อนหรือผลกระทบเสมอไป แต่
ยังมีผลลัพธ์ที่ดี จุดแข็ง ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร แต่คําตอบอีกประการหนึ่งซึ่ง
ผู้วิจัยถือว่าสําคัญอย่างเป็นที่สุดก็คือ งานตรวจสอบภายในเป็นงานที่สามารถให้บริหารหรือให้ข้อมูลแก่ฝ่าย
บริหาร และเป็นหลักประกันขององค์ กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุ ม ภายใน ทั้ ง ในด้า นการเงิ น และการบริ ห าร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติง านให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้ า หมายขององค์ ก รและงานตรวจสอบภายในยั งช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิด กระบวนการกํ า กั บ ดูแ ลที่ดี (Good
Corporate Governance) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือ
การทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมให้
เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ทําให้
องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นพื้นฐานของความโปร่งใส (Transparency)
และความสามารถได้ (Auditability) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
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การตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลสําคัญ
ที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ําซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา
ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงานและลดปัญหาความ
ไม่เข้าใจในนโยบาย ทั้งนี้ยังเป็นการถ่วงดุลอํานาจส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เป็นสัญญาณเตือนภัย
ล้วงหน้า ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน
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