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บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจสอบที่มีตอ
งานการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ,
ดานการรายงานผลการตรวจสอบ, ดานการใหคําแนะนําปรึกษา และดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน
(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตองานการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
ระหวางพนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ ความรับผิดชอบตางกัน
(3)เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานผูรับการตรวจสอบ ซึ่งเกิดจากการพัฒนางาน
ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินของผูตรวจสอบภายใน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานการประปาสวน
ภูมิภาค จํานวน 314 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เค ร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง นํามาประมวลผลขอมูล ดวย เคร่ือง
คอมพิวเตอร คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดย
มีสมมุติฐานดังนี้ (1) ผูรับตรวจที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีทัศนคติแตกตาง กันในการพัฒนาแนว
ทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน (2) ผูรับตรวจที่มีประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน มีทัศนคติ
แตกตางกันในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน (3)ผูรับตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบ
แตกตางกัน มีทัศนคติแตกตางกันในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ พบวา มีการตรวจสอบภายในชวยทําใหการ

ดูแลรักษาทรัพยสินและการใชทรัพยากร เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ชวยทํา
ใหการปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย และดานอ่ืนๆ ของหนวยงานถูกตอง
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ตามระเบียบของราชการ มีการตรวจสอบภายในสามารถปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหล
เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินตางๆ ขององคกร มีการตรวจสอบภายในสามารถชวยเหลือใหการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ มีประสิทธิภาพ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเหมาะสมและจํานวนเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบเพียงพอ ตามลําดับ

2. ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ พบวา ผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบของราชการ มีความชัดเจน เขาใจได สามารถเปน
ตัวชี้วัดแนวทางปฏิบัติงานไมใหเกิดขอผิดพลาด มีการอางอิงระเบียบที่เกี่ยวของประกอบผลการรายงาน มีการ
แจงผลการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีการติดตามผลการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

3. ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบ พบวา ผูตรวจสอบภายใน ใหคําแนะนํา ปรึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายดานการเงิน การคลัง ขอบังคับ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดี เปรียบเสมือน
ผูชํานาญการ มีการใหคําแนะนํา คําปรึกษา สามารถแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานการงบประมาณ การเงิน
การพัสดุ และดานอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายใน เปนผูใหความรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ
ระเบียบของราชการสม่ําเสมอ ผูตรวจสอบภายใน เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา ไดตลอดเวลา และผูตรวจสอบ
ภายใน สามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

4. ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ พบวา ผูตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม
โปรงใส และปราศจากอคติสวนตัวในการปฏิบัติหนาที่ ผูตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบ กระตือรือรน มี
ความรูความสามารถในระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในไดเปนอยางดี

ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน
(1) ผูรับตรวจที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีทัศนคติในการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาคแตกตางกันในระดับนัยสําคัญ
(2) ผูรับตรวจที่มีประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่แตกตางกัน ในการพัฒนางาน

ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ที่แตกตางกันในระดับ
นัยสําคัญ

(3) ผูรับตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความคิดเห็นในการพัฒนางาน
ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค

ขอเสนอแนะเชิงบริหาร
1. การประปาสวนภูมิภาคสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ ที่ประกอบดวยดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบ และดานคุณลักษณะของ
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ผูตรวจสอบภายในไปเปนขอมูลพื้นฐานประยุกต เพื่อเปนหลักเกณฑคุณภาพในการพัฒนางานตรวจสอบตาม
แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของการทํางาน ทําใหมีการปรับปรุง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พรอมทั้งความสามารถโดยรวมขององคกรได นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการเรียนรู
ขององคกรและพนักงานภายในองคกร

2. องคกรตองกําหนดบทบาทของผูตรวจสอบภายในอยางชัดเจน และปรับบทบาทการทํางานของผู
ตรวจสอบเปนผูสนับสนุนความรู ใหคําแนะนํา ปรึกษาขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหเขาถึงขอมูลขาวสาร และทํา
ใหพนักงานผูรับการตรวจสอบมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

3. การสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งในการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการป ฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายใน โดยการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการทํางานของพนักงานอยางคอยเปนคอยไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป

1. การศึกษาคร้ังนี้ ไดองคความรูในเร่ืองการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของผูตรวจสอบ ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบและ  ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ
รวมถึง ขอบเขตการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน เพื่อที่จะไดทราบถึงปจจัยที่มีความสําคัญและสามารถ
นํามาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนางานตรวจสอบตอไป และเกิดความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมาก
ยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาในคร้ังนี้ยังไมครอบคลุมและเพียงพอตอการบริหารงานองคกรในยุคปจจุบันที่มี
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

2. ควรเพิ่มกลุมจํานวนประชากรที่นํามาศึกษาใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายความ
คิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจที่ทําในแตละสาขา และนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางในการสรางเปน
องคความรูทางการบริหารที่ เกิดความสมบูรณ และมีความเชื่อมั่น พรอมทั้งสามารถนําไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานขององคกรใหดียิ่งขึ้น

3. ควรศึกษาถึงความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของผูบริหารระดับตางๆ ในภาคราชการและหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ตอบทบาทของหนวยงานตรวจสอบภายใน

4. ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะไดขอมูลเชิงลึกและคนพบประเด็นอ่ืนๆ
ที่นาสนใจนอกเหนือการวิจัยในคร้ังนี้.
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Research Topic: Opinion of the employee towards the development of audit in accordance
to the guidelines of the state audit agency: Case study provincial
waterworks authority

Researcher Name: MISS KANNIKA SRISAI
Academic year: 2009

Abstract

This research aims for (1) studying the performance of the audit from planning,
performance, monitoring, reporting and tracking results of examination of the internal auditors of the
provincial waterworks authority, (2) studying the attitude of employee of the provincial waterworks
authority (recipient of the audit) about the knowledge and understanding of the operation to work with the
objective of developing audit, and (3) studying the problem, obstacles in the development
of audit practices audit in accordance with the terms of Board of Directors of Auditor. The sample used in
this study is provincial waterworks authority employees of 314 people by respondents for purposively. The
tool used in this research is the questionnaire. The data collected from the questionnaire will be analyze with
SPSS program version 17.0, mean, standard deviation, T-test and F-test with significant at 0.05. The
hypotheses assigned are (1) the level of auditors is different with different attitude toward the development
of guidelines, (2) the experiences of the auditors is different with different attitude toward the development
of guidelines, and (3) the responsibility of the auditors is different, does not affects the attitude toward the
development of guidelines.

The result can be summarized as follow:
1. The performance of the auditors, found that internal audit has helped to maintain the

property and resources with efficiency, has performance audit, performance management, budget, finance,
inventory and property and other areas of the agency that required by government regulations, has
examined the suppression can prevent damage or leakage of corruption for the various financial and
property of the organization, the audit to assist the operations management, finance and budget
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packages efficiently, and has consumed appropriate period in the performance of adequate monitoring
respectively.

2. Financial reporting and audit of the auditors, found that the auditors perform and report according
to the government regulations, clearly understood, measure the practical work to avoid errors, has
reference for relevant regulations of the report, has consumed appropriate period in the performance of
adequate monitoring and, has regularly monitored the results.

3. The counseling of the auditors, found that the auditors provide advice on legal, financial, the
cabinet statement and fiscal regulations as an expert, advice for counsel to resolve the financial performance
of the procurement budget and other areas more effectively. The internal auditors provide the
information about the rules and can provide the knowledge at anytime,
can solve problems with your work quickly and accurately.

4. The features of the auditors found that the internal auditor has an ethical, honesty,
and candor in private duty. The internal auditors are responsible for the knowledge and the enthusiasm to the
regulations that required for the performance of internal audit.

The result of hypotheses analysis:
(1) The levels of auditors are different with different attitude toward the development of

guidelines for different auditors in provincial waterworks.
(2) The experiences of the auditors are different with different attitude toward the development of

guidelines for different auditors in provincial waterworks.
(3) The responsibility of the auditors is different, does not affects the attitude toward the

development of guidelines for different auditors in provincial waterworks.
Recommendation from this research:
1. The result from analysis: the organizational can use these factors to development of audit

in accordance with guidelines of the state audit agency, as the Criteria for quality in the development
of audit in accordance to the guidelines of the internal auditor, in which will result in improvement of
quality of work, improvement of effectiveness and efficiency, including with the overall capabilities of
the organization and creating the learning organizations and employees within the organization.

2. The organization must clearly define the role. And adjust the role for a supporting
knowledge work and information to allow the access various information
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3. Promoting a strong corporate culture in the development of audit in accordance to
the guidelines of the internal auditor by modifying the concepts and methods of work of
the employee gradually.

Keywords:
Internal Auditor refers to the employees who perform internal audit work at different levels,

who have been appointed or assigned duties, monitoring, analysis and evaluation of performance of various
agencies in the organization, provide suggestion to the workers in the organization to be able to perform
their duties more effectively and support a system for internal control.

Client refers to the employees who responsible for operating state agencies (provincial waterworks
authority).

Performance Standards refer to standards for professional practice of internal audit defined by the
Internal Auditors Association of Thailand.

Problems in the performance of internal audit refers to any question or questions arising from
the audit of internal audit

Internal Auditing refers to the trust and the consultation in order to increase the value and improve
the quality of the organization. Internal Audit helps organizations achieve the target assessment and improve
the effectiveness of risk management, control and supervision systematically, to helps the workers in the
agencies to perform better.
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บทที่ 1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันรัฐบาลมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหองคกรทุกแหงในประเทศไทยมี

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ
เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมซึ่งมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให
ความสําคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของการดําเนินงาน ดังนั้นสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจจึงใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผลงาน เพื่อใหเกิดการแขงขันและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเปนที่ทราบกันดีวาการตรวจสอบภายในถือเปน
เคร่ืองมือหรือกลไกหนึ่งที่สําคัญของฝายบริหารที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตองจัดใหมีขึ้น เพื่อชวยในการ
กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิท ธิผลของระบบการควบคุม
ภายในทั้งในดานการเงิน การบริหาร การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ

ภาระกิจและหนาที่ของผูตรวจสอบภายในที่ดําเนินการมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันจะเปนลักษณะของ
การตรวจสอบทางดานการบัญชีและการเงิน (Financial Audit) ซึ่งการตรวจสอบลักษณะนี้ ผลที่ไดจะอยูในวง
แคบเพียงเร่ืองของความถูกตองและความเชื่อถือไดของการบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงิน ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานทางการเงินสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของหรือไมเทานั้น ซึ่งอาจใหขอมูลที่ไม
เพียงพอตอฝายบริหารในการนําไปประกอบการตัดสินใจหรือแกไขปญหาอุปสรรคในการบริหารงานใน
สถานการณปจจุบันของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ จึงจําเปนตองเพิ่ม
บทบาทและหนาที่การตรวจสอบใหครอบคลุมถึงการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ
วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายของระบบงาน/แผนงาน/งาน/โครงการ
หรือไม การใชจายเงินไดผลคุมคาและมีความประหยัดมากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
อยางไร ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข ใหขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กอเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ประเทศ สังคม และประชาชน ซึ่งการตรวจสอบดําเนินงาน
มีความเหมาะสมที่จะนําเขามาเสริมและประยุกตใชในงานตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง เห็นความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบการดําเนินงานจึงไดกําหนด
ขอบเขตของงานการตรวจสอบภายในไวใน ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ พ.ศ.2542 โดยใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและ
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ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ยังไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ไวในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งกําหนดใหผู
ตรวจสอบภายใน ของรัฐวิสาหกิจตองรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การกํากับดูแล เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผูตรวจสอบ
ภายในจึงตองตรวจสอบใหครอบคลุมทั้งดานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งการ
ตรวจสอบการบริหารงานดานตางๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพยสิน การ
บริหารดานทรัพยากรบุคคล เปนตน นอกจากนี้ ผูตรวจสอบภายในยังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหมายรวมถึง การจัดทําแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ การวิเคราะหและ
ประเมินขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะของตรวจสอบภายใน ซึ่งหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายในตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวนั้น โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลสําเร็จของทุกกิจกรรมใน
หนวยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจึงสามารถกระทําได 3 ประเภทหลัก คือ 1. การตรวจสอบดานการ
ดําเนินงาน 2. การตรวจสอบดานการเงินและบัญชี และ 3. การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามขอกําหนด ซึ่งใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไมควรเนนการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรเลือก
ประเภท การตรวจสอบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการตรวจสอบแตละเร่ือง

ปจจุบันการตรวจสอบภายในมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจสอบจากการตรวจสอบที่เนนความ
ถูกตองเฉพาะดานการบัญชีและการเงิน มาเปนการตรวจสอบทางดานระบบการควบคุมภายในของระบบ
ปฏิบัติงานทั้งหมด ประกอบกับการดําเนินงานขององคกรตางๆ ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่อยูนอกกรอบการ
บันทึกบัญชี เชน กระบวนการบริหารบุคคล กระบวนการผลิต กระบวนการขาย ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้เปนเร่ืองที่
ฝายบริหารตองการทราบเพื่อจะไดนํามาใชในการตัดใจ สั่งการ และควบคุมกํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบาย
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งกิจกรรมตางๆ ที่มีลักษณะเปน Operation Area นี้จึงสมควรไดรับการ
ตรวจสอบดวยเชนกัน จึงมีการพัฒนารูปแบบการตรวจสอบใหมๆ เกิดขึ้นไดแก การตรวจสอบดําเ นินงาน
(Operational Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) และการตรวจสอบ
งานดานคอมพิวเตอร (Computer Auditing) เปนตน จากลักษณะการปฏิบัติงานที่มีการเพิ่มประเภทการ
ตรวจสอบออกไป ดังนี้ จึงสงผลใหผูตรวจสอบภายในตองปรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยขยายขอบเขตจาก
การตรวจสอบความถูกตองทางดานบัญชีและการใชจายเงิน ไปสูการตรวจสอบที่เนนประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ ทําใหบทบาทของผูตรวจสอบภายในเปลี่ยนแปลงไปจากการทํางานคนหา
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ขอผิดพลาด มาเปนผูที่คอยชวยเหลือใหขอแนะนําและคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานทุกระดับในองคกร เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนการเพิ่มคุณคา (Value Added) ใหแกองคกร
ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในควรไดรับการสงเสริมใหปลีกตัวออกจากการตรวจสอบความถูกผิดของการบัญชีมา
เนนการวิเคราะหสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ตามแผนงาน หรือตามโครงการตางๆ ที่ฝาย
บริหารกําหนดไว ซึ่งจะใหประโยชนโดยตรงตอฝายบริหารไดมากกวา ดวยเหตุผลนี้ยิ่งสงผลใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในควรนําการตรวจสอบการดําเนินงานมาปฏิบัติ ตลอดจน สงเสริม พัฒนาใหผูตรวจสอบภายใน
มีความรูความเขาใจ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการดําเนินงานมากขึ้น

มาตรการเพื่อการแกไขปรับปรุง ในระดับองคกรธุรกิจเพื่อปองกันและขจัดปญหาการทุจริตที่อาจจะ
เกิดขึ้น ผูบริหารและผูลงทุนจึงควรใหความสําคัญกับการควบคุมภายในขององคกรและการตรวจสอบภายใน

มาตรการกํากับดูแลภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยในป พ.ศ.2540 เพื่อใหมีการปองกันและควบคุมการดําเนินงานทางธุรกิจไดมีการออก
พระราชบัญญัติที่สําคัญเกี่ยวกับการบัญชี 2 ฉบับและมาตรการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ไดปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบัญชีที่มีมาต้ังแตประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติหนาที่ และความรับผิดชอบของผู
มีหนาที่จัดทําบัญชีและผูทําบัญชี การตรวจสอบบัญชีและเอกสารโดยเจาหนาที่ของรัฐและบทกําหนดโทษ
ตางๆ

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพื่อสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเปนปกแผน ให
ความรูและพัฒนาสงเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพใหมี
คุณภาพ มีมาตรฐานและมีความกาวหนาในวิชาชีพตลอดจนเพื่อใหมีการควบคุมจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดออกประกาศขอบังคับตางๆ ไดจัดทําและเผยแพรเอกสาร
เกี่ยวกับ

- แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน พ.ศ. 2540
- แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2541
- นโยบายเร่ืองขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2542
- แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการการตรวจสอบ พ.ศ. 2542
- รายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2543
มาตรการกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 2002 ไดออก

กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ไดแก
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The Public Accounting Reform and Investor Protection Act แตมักเรียกกฎหมายนี้วา Sarbanes –
Oxley Act หรือ SOX (หรือ SOA) ซึ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอสํานักงานสอบบัญชี ผูสอบบัญชี
ภายในและภายนอก รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตางๆ

มีการต้ังหนวยงานชื่อ The Public Accounting Oversight Board หรือ PCAOB มีภาระหนาที่
สําคัญในการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชี ควบคุมจรรยาบรรณ คุณภาพของผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชี รวมถึงความเปนอิสระของผูสอบบัญชี สําหรับบริษัทจดทะเบียนภายใตการกํากับดูแลของ SEC

หนวยงาน AICPA หรือ The American Institute of Certified Public Accountants ไดปรับปรุง
มาตรฐานการสอบบัญชีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทุจริต คือ SAS NO.99 ชื่อ Consideration of Fraud in a
Financial Statement Audit.

หนวยงานรัฐวิสาหกิจไดนําแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบมาปรับใชใหเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อลดสาเหตุความเสียหายตางๆ ดังกลาว ซึ่งสวน
หนึ่งเกิดจากความบกพรองของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในองคกร โดยเฉพาะ

1. ขาดการแบงแยกหนาที่
2. ขาดการครองอํานาจของผูบริหารระดับสูง
3. ขาดระบบการควบคุมและติดตามผล
4. ขาดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
5. ขาดการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งปจจุบันการตรวจสอบภายในขององคกรรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจสอบ
จากในอดีต ซึ่งเปนการตรวจสอบจากการตรวจสอบที่เนนความถูกตองเฉพาะดานบัญชีและการเงินมาเปนการ
ตรวจสอบทางดานระบบควบคุมภายในของระบบปฏิบัติงานทั้งหมด ประกอบกับการดําเนินงานขององคกร
ตางๆ

ในฐานะที่ผูวิจัย เปนสวนหนึ่งในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และมีความสนใจในการตรวจสอบภายใน
ของหนวยงานการประปาสวนภูมิภาค จึงตองการศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในปจจุบัน การทํางานตรวจสอบ และหลังจากไดมีการนําแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานของหลายหนวยงานดังกลาวขางตนที่ผูตรวจสอบไดพัฒนางานตรวจสอบแลว ซึ่งเมื่อนําแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบดังกลาว มาปรับใชในองคกรทําใหในปจจุบันพนักงานในองคกรซึ่งเปนผูรับตรวจสอบ
เกิดความเขาใจผิดและไมทราบแนวทางในการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในขององคกร รวมถึงไมทราบ
แนวทางปฏิบัติงานที่ถูกตองตามหลักการทํางานของคณะตรวจสอบ ทําใหการปฏิบัติงานไมตรงตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานที่วางไว เกิดผลกระทบตอการประเมินผลการทํางานของพนักงานอยางมากในการ
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ไมทราบแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผูรับ
ตรวจสอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบในการปฏิบัติงานในดานตางๆ วาผูรับตรวจสวนใหญมี
ความคิดเห็นอยางไรตอผูตรวจสอบภายใน เพื่อเปนประโยชนในการสรางการทํางานรวมกันระหวางผู
ตรวจสอบภายในและผูรับตรวจ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมขององคกร

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอวัตถุประสงคในการวิจัย เร่ืองความคิดเห็นของพนักงานที่มีตองานการตรวจสอบตาม

แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา : การประปาสวนภูมิภาค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจสอบที่มีตองานการตรวจสอบตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ,ดานการรายงานผลการตรวจสอบ,
ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา และดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตองานการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในระหวางพนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ ความรับผิดชอบ
ตางกัน

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานผูรับการตรวจสอบ ซึ่งเกิดจากการพัฒนา
งานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินของผูตรวจสอบภายใน

สมมุติฐานของโครงการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอสมมุติฐานในการวิจัย ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตองานการตรวจสอบตามแนวการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา : การประปาสวนภูมิภาค ดังนี้
1. พนักงานผูรับการตรวจสอบที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตองานการตรวจสอบ

ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตกตางกัน
2. พนักงานผูรับการตรวจสอบที่มีประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตองานการ

ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตกตางกัน
3. พนักงานผูรับการตรวจสอบที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน มีความคิดเห็นตองานการตรวจสอบ

ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตกตางกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงานรัฐวิสาหกิจของหนวยงานการประปาสวนภูมิภาค ดาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบ ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ โดยกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

สถานภาพสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
-ระดับการศึกษา
-ระดับตําแหนง
-ระยะเวลาประสบการณในการปฏิบัติงาน
-ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ระดับตําแหนง
-ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันและ
หนาที่ความรับผิดชอบ

ภาพท่ี 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานของการประปาสวนภูมิภาค (ผูรับการตรวจสอบ) ที่มีตอ

งานการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
2. สารสนเทศที่ไดจากการวิจัยเผยแพรเพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน สามารถนําขอมูลจากการวิจัยและเนื้อหาที่ไดรวบรวมไวในงานวิจัยนี้ไปปรับใชใน การ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในในองคกรอ่ืนทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐบาลและภาคเอกชน

3. เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน และเสริมสรางตามความคิดเห็นของ

ความคิดเห็นตองานการตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
- ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- ดานการรายงานผลการตรวจสอบภาย
- ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา
- ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน
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พนักงานผู รับการตรวจขององคกร เพื่อผูตรวจสอบนํามาพัฒนาและแกไขใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางานที่ดีตอไป

4. เพื่อทราบสถานการณปจจุบันของพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินของสํานักงานตรวจเงินแผนดินของผูตรวจสอบภายใน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตของระยะเวลาท่ีศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554

2. ขอบเขตของเนื้อหา
2.1 ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจสอบที่มีตองานการตรวจสอบตามแนว

ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน,ดานการ
รายงานผลการตรวจสอบ, ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา และดานคุณลักษณะของผู
ตรวจสอบภายใน

2.2 ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจที่มีตองานการตรวจสอบ
ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในระหวางพนักงานผูรับการตรวจที่มี
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ ความรับผิดชอบตางกัน

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานผูรับการตรวจสอบ ซึ่งเกิดจาก
การพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินของสํานักงานตรวจเงินแผนดินของผูตรวจสอบภายใน

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก พนักงานที่ปฏิบัติงานใน การประปาสวนภูมิภาค (สํานักงานใหญ) ต้ังแต

พนักงานตําแหนง ระดับ 3-10 และหนาที่การทํางานในดานบัญชี การเงิน พัสดุ คอมพิวเตอร วิศวกรรม
และ ฝายทรัพยากรบุคคล จํานวน 314 คน
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นิยามศัพท
ผูตรวจสอบภายใน(Internal Auditor) หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในระดับ

ตางๆ ในการประปาสวนภูมิภาค เปนผูที่ไดรับการแตงต้ังหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบ วิเคราะห
และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในองคกร ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ เพื่อเปนการ
สนับสนุนแกผูปฏิบัติงาน ใหการชวยเหลือผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรใหสามารถปฏิบัติหนา ที่ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

พนักงานผูรับการตรวจ (Client) หมายถึง บุคคลากรที่ปฏิบัติทางการเงิน การบัญชี งบประมาณ
การงบประมาณ คอมพิวเตอร วิศวกร การวิเคราะหระบบงาน ของการประปาสวนภูมิภาค

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายถึง การใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยาง
เที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยให
องคกรบรรลุเปาหมายดวยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ เพื่อชวยเหลือผูปฏิบัติงานภายในหนวยงานให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และยังรวมถึงการสงเสริมให
มีการควบคุมที่มีประสิทธิผล โดยเสียคาใชจายที่สมเหตุสมผล

นโยบายและการบริหารงานตรวจสอบภายใน(Policy and Internal Control Administration)
หมายถึง สิ่งที่กําหนดเปาหมาย ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และสายการรายงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงเร่ืองตางๆ เชน ภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ควบคุม สอบทาน และประเมินผลการทํางาน ตลอดจนพัฒนาความสามารถของพนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) หมายถึง คณะบุคคลที่ทําหนาที่ในการ
ปกครองดูแลองคกร เชน คณะกรรมการขององคกร คณะกรรมการอํานวยการ หรือคณะบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในงานบางดานขององคกร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหัวหนาผูบริหารงาน
ตรวจสอบมีหนาที่รายงานโดยตรง

ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานในการประปาสวนภูมิภาคที่มีตอการพัฒนาการทํางานตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบ ภายใน มี 4 ดาน ดังตอไปนี้ 1.การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ หมายถึง
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งมี
ภาระหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบดานบัญชีดานการเงิน ดานพัสดุ ดานงบประมาณ ดานคอมพิวเตอร และดาน
ทรัพยากรบุคคล 2.การรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ หมายถึง การรายงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลการดําเนินการของพนักงานรับการตรวจตามการรายงานผลของผูตรวจสอบภายใน
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ของการประปาสวนภูมิภาค 3.การใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบ หมายถึง การใหบริการ การให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาและบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของพนักงานผูรับการตรวจแกพนักงาน
ผูรับการตรวจสอบ 4.คุณลักษณะของผูตรวจสอบ หมายถึง คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงบุคลิกภาพและการปฏิบัติ
ตนของผูตรวจสอบภายใน ของการประปาสวนภูมิภาค

ผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน หมายถึง ผลที่ไดรับจากเนื้องานจากผลการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมของ
งานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนางานตรวจสอบตามทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
หมายถึง ปญหาในดานการปฏิบัติงานที่มีผลตอการทํางานของผูตรวจสอบภายในเมื่อผูตรวจสอบตรวจพบ
ปญหา เมื่อผูรับตรวจมีปญหา หรือขอสงสัยในดานตางๆ หนาที่ของผูตรวจสอบภายในตองตอบขอซักถามแต
ผูสงสัย เพื่อไดตอบคําถามเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบจะทําการบันทึกเพื่อประเมินผลการตอบขอสงสัยกอน
และหลังการตอบขอสงสัย

การพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน หมายถึง การ
ปฏิบัติงานโดยการทําตามวัตถุประสงคที่ผูบังคับบัญชาต้ังไว และพัฒนาใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของผูตรวจสอบ, ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการใหคําแนะนํา
ปรึกษาของผูตรวจสอบ และดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ



บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน : กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาค” ผูศึกษาไดนําแนวคิด
ทฤษฏีตางๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและตัวแปร ดังน้ี

1. แนวคิด
1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
1.3 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความคิดเห็น
1.4 ปญหา อุปสรรค ตอการพัฒนางานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

2. ประวัติการประปาสวนภูมิภาค และ สํานักตรวจสอบภายใน
3. การตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค
4. ผลงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

1. แนวคิดทฤษฎี
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

1.1.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน
คํานิยาม

การตรวจสอบภายในเปนงานสอบทานโดยมีความเปนอิสระ จัดต้ังขึ้นภายในองคกรเพื่อเปน
หนวยงานที่ใหการบริการดานการตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมตางๆ ขององคกรโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหความชวยเหลือกับสวนตางๆ ขององคกรในการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยาง มี
ประสิทธิภาพ หนวยงานการตรวจสอบภายในจะชวยในการวิเคราะหประเมินและใหขอเสนอแนะ
คําปรึกษา และขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบตอหนวยงานตางๆ ขององคกร นอกจากน้ี
ยังรวมไปถึงการเสนอใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตนทุนที่เหมาะสมกับองคก รอีกดวย
หนวยงานการตรวจสอบภายในจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความเปนอิสระจากการดําเนินกิจกรรมไดอยาง
เที่ยงตรง ถาปราศจากความเปนอิสระหนวยงานตรวจสอบภายในอาจไมสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงค ซึ่งจะทําใหองคกรไมไดรับผลการทํางานและประโยชนที่ควรจะไดรับจากหนวย งาน
ตรวจสอบภายในไดอยางเต็มที่
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จากการศึกษาเอกสาร ตําราของหนวยงานทางการศึกษา และของนักวิชาการ ไดใหความหมายของ
การตรวจสอบภายในไวอยางหลากหลาย ซึ่งพอสรุปไดดังน้ี

เจริญ เจษฏาวัลย (2536:26) กลาววา การตรวจสอบภายใน หมายถึง การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ภายในองคกรอยางอิสระ ดวยการสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการตอฝาย
บริหาร โดยตัวเองเปนสวนหน่ึงของเคร่ืองมือควบคุมของฝายบริหารที่ทําหนาที่วัดและประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของเคร่ืองมือควบคุม

สาคิตณ จันทโนทก และกวี วงศพุฒ (2539:12) กลาววา การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรม
การประเมินคาที่อิสระภายในองคกรจัดทําขึ้นเพื่อใหบริการแกฝายบริหารโดยการทบทวน ตรวจสอบและ
ประเมินผล การปฏิบัติงานดานตางๆ เปนระบบการควบคุมการบริหารระบบหน่ึง ซึ่งหนาที่วัดและ
ประเมินผลความสําเร็จของการควบคุมอ่ืนๆ

กรมบัญชีกลาง (2546:14) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน ไววา การตรวจสอบ
ภายใน หมายถึง การประเมินผลคุณลักษณะกระบวนการและหรือผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบ) จากการดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ และหรือกลยุทธ วาไดรับผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ ต้ังไวอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยุด เพื่อใหขอสังเกต
ขอเสนอแนะ วิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

กิติมา ปรีดีดิลก (2532:52) ไดกลาววา การตรวจสอบภายใน หมายถึง การควบคุมการดําเนินงาน
ทางการเงิน เพื่อนใหมีประสิทธิภาพใหเปนมาตรฐานและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยระบบบัญชี
และวิธีการตางๆ ในการตรวจสอบการเงินและทรัพยสินขององคกร

เพราพรรณ เทพเฉลิม (2546:1) กลาววา การตรวจสอบภายใน หมายถึง การสอบทานผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งน้ีเพื่อใหผูบริหารสามารถทราบถึงผลงานศักยภาพ
การดําเนินงานในดานตางๆ ขององคกร

บุญชู แกวชมภู (2539:100-101) ไดกลาววา การตรวจสอบภายใน หมายถึง ขั้นตอนการควบคุม
ทางการเงิน คือ การควบคุม (Financial controlling) จะตองนําเอาตัวเลขจากงบประมาณมาใชเปรียบเทียบ
กับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่วางไววาตรงตามแผนหรือไม หรือคลาดเคลื่อนจากแผน
มากนอยเพียงใด เพื่อหาขอผิดพลาดจากการดําเนินงาน อันเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
เพื่อบรรลุเปาหมายตามที่วางไว

วรวิทย นาควัฒนานุกูล (2538:156) ไดกลาววา การตรวจสอบภายใน หมายถึง กระบวนการหน่ึงที่
มีความสําคัญตอคุณภาพขององคกร เพราะถือไดวา การตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือทางการบริห าร
อยางหน่ึงที่ใชในการตรวจสอบ ติดตาม และดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรวายังมีการปฏิบัติที่
สอดคลองหรือเปนไปตามขอตกลง หรือระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ไดระบุไวหรือไม

พูลพร แสงบางปลา (2537:2) ไดกลาววา การตรวจสอบภายใน หมายถึง การตรวจกิจกรรมภายใน
ของบริษัทหรือหนวยงานตนเอง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานใหแนใจวาระบบที่วางไวไดถูกนําไปปฏิบัติ
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อยางถูกตองและตรงเปาหมาย มีการจดบันทึกขอบกพรองหรือสิ่งที่ไมเปนไปตามเกณฑเพื่อดําเนินการ
แกไขตอไป รวมทั้งตองทําบันทึกแจงผูบริหารและผูที่เกี่ยวของตามสายงานเพื่อทราบและพิจารณาที่จะ
พัฒนาองคกรเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่วางไว

ธงชัย ธาระวานิช (2540:151-152) ไดกลาววา การตรวจสอบติดตามภายใน หมายถึง การ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในองคกร โดยคณะผูตรวจขององคกรน้ันๆ เอง เปนการดําเนินตรวจตาม
แผนที่ไดจัดทําไวเอง เพื่อติดตามดูประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินขององคกร

สเท็บบิ่ง (Stabbing. 1990:108-109) กลาววา การตรวจสอบภายใน หมายถึง การดําเนินการเปน
ภายในโดยบุคลากรของบริษัทหรือหนวยงานเพื่อมีความสอดคลองกับวิธีปฏิบัติงาน เพื่อนําไปพิสูจนโดย
การสํารวจ ตรวจสอบและประเมินผลวามีการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปพิสูจนโดยการสํารวจ ตรวจสอบและ
ประเมินผลวามีการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว

มิลส (Mills. 1989 :32-33) กลาวถึง การตรวจสอบภายใน หมายถึง การดําเนินงาน โดยผู
ตรวจสอบ ซึ่งเปนสมาชิกหรือบุคคลขององคกรที่ถูกตรวจสอบเปนการดําเนินการเพื่อเปรียบเทียบกิจกรรม
ที่ดําเนินการกับขอกําหนดที่ไดมีการระบุไว ในแผน นโยบาย และแนวทางปฏิบัติวา มีความสอดคลองกัน
มากนอยเพียงใด

ฟรีแมน (Freeman. 1997:19) ใหความหมายวา การตรวจสอบภายใน หมายถึง การสํารวจตนเอง
ขององคกร เปนการดําเนินการโดยบุคลากรภายในซึ่งไมมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงกับกิจกรรมที่เขาไป
ตรวจสอบและเปนการกระทําอยางเปนระบบและมีความเปนอิสระตรวจสอบภายใน ไปในแนวทาง
เดียวกัน

สมาคมผูตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายของการตรวจสอบภายในวา “การ
ตรวจสอบภายใน หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ ภายในองคกรไดอยางมีอิสระเพื่อให
การบริการแกฝายบริหาร การตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือควบคุมการบริหารทางหน่ึง โดย การวัดผล
และการประเมินประสิทธิผลของกลไกการควบคุม”

ระเบียบกระทรวงการคลัง .2538 ไดใหความหมายของ การตรวจสอบภายใน วา หมายถึง กิจกรรม
ดานการประเมินผลอยางอิสระที่กําหนดใหมีขึ้นภายในองคกร เพื่อทําการตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผล
การปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร ตลอดจนใหขอเสนอแนะและคําปรึกษา รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ได
ตรวจสอบ ซึ่งถือเปนงานบริการที่ใหแกองคกร วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การชวยให
ผูปฏิบัติงานขององคกรสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ไดใหความหมายของ การตรวจสอบ
ภายใน หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินอยางเปนอิสระ (Independence) เปนกลาง (Objectivity) เปนกิจกรรมใน
การใหคําแนะนําปรึกษาที่จัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการทํางาน การตรวจสอบภายในชวยให
องคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยจัดใหมีแนวทางที่เปนระเบียบและมีแบบแผนที่ดีมาใชในการ
ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ
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เจริญ เจษฎาวัลย, (2540:48) ไดใหความหมายของ การตรวจสอบภายใน วาหมายถึง การ
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายในขององคกรอยางมีอิสระ
เพื่อใหการบริการแกฝายบริหาร ในการเสนอความเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ทั้ง
มวลขององคกร ในประการที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

จากความหมายการตรวจสอบภายในดังกลาว ผูวิจัยจึงสรุปไดวา การตรวจสอบภายใน หมายถึง
การปฏิบัติงานที่มีบทบาทครอบคลุมถึงการตรวจสอบความถูกตองของรายงานการเงิน การปองกันและ
การดูแลทรัพยสินตางๆ ขององคกร การตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผูบริหาร การตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารงานของฝาย
บริหาร โดยการวัดผลและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมตางๆ ต้ังแตการวิเคราะห การประเมินผล
การแนะนําใหความรู การใหคําปรึกษา และการใหขอมูลเกี่ยวกับการทบทวนการดําเนินงาน

ผูวิจัยขอสรุปแตละประเด็น ดังน้ี
ประการที่ 1 เปนกิจกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพื่อชี้ใหเห็นวากิจกรรมที่

ดําเนินงานน้ันเปนไปตามแผนหรือขอกําหนดที่องคกรไดระบุไว
ประการที่ 2 เปนการดําเนินงานโดยบุคคลภายในองคกรที่มีความเปนอิสระจากหนวยงาน ที่เขาไป

ทําการตรวจสอบ
ประการที่ 3 เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบทางการเงิน

1.1.2 ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง (2546: 14-16) ไดใหความสําคัญของการตรวจสอบภายในวา การตรวจสอบเปน

การนําคาหรือผลที่ไดหรือผลที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานหรือคาที่กําหนดไว และผลที่
ออกมามักมีการตัดสินใจวา ผาน ไมผาน ดี ไมดี สําเร็จ หรือไมสําเร็จ เพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จอยางมี
คุณภาพ 3 ดาน คือ

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) พิจารณาไดจากการบรรลุจุดมุงหมาย หรือ
เปาประสงคหรือผลลัพธขององคกรที่ไดกําหนดไวในแผนกลยุทธ

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เนนผลงานที่เกิดจากการใชงบประมาณขององคกร
วา องคกรใหบริการมีคุณภาพมากนอยเพียงใด มีตนทุนเทาใด ถาใชตนทุนตํ่าแตไดผลงานตามที่กําหนด
หรือมากกวาถือวา องคกรบริหารอยางมีประสิทธิภาพ

3. ความประหยัด (Economy) พิจารณาไดจากการใชทรัพยากรและงบประมาณ
ไดอยางคุมคา มีคาใชจายตํ่ากวาที่กําหนด แตเกิดผลงานตามเปาหมาย

สิทธิศักด์ิ พฤกษปติกุล (2546:2-5) ไดใหความสําคัญของตรวจสอบภายใน ไววาปจจุบัน
องคกรสมัยใหมนิยมใชการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์เปนหลัก น้ันคือ มีการกําหนด
ทิศทางองคกร มีการกําหนดกลยุทธ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและมีระบบ ตรวจสอบติดตาม
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และวัดผลงาน โดยมีการนําผลงานทีไดมาใชปรับปรุงอยางตอเน่ือง การวัดผลงานเปนการเฝาระวังและการ
รายงานผลสําเร็จอยางตอเน่ืองเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด ซึ่งเปนกระบวนการ
ประเมินผลงานและความกาวหนาในการดําเนินงาน เพื่อใหไดผลงานที่ต้ังเปาหมายไว การจัดการผลงาน
เปนการใชขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวัดผลงานในการปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร ระบบ และ
กระบวนการใหดีขึ้น โดยกําหนดเปาหมายผลงานรวมกัน การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรอยาง
เหมาะสม การสื่อสารใหผูบริหารทุกระดับทราบทิศทาง นโยบายและเปาหมายขององคกร ตลอดทั้งการ
แบงปนขอมูลผลการดําเนินงานที่ได เพื่อกระตุนและสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน(2546:4) ไดกลาวถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน ไววา
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จะชวยใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ซึ่ง
ประกอบดวย

1. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑและคําสั่งของผูบริหาร
2. ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล
3. มีการดูแลปองกันทรัพยากรจากการทุจริต ความเสียหาย การสูญเปลา หรือการบริการ

จัดการที่ผิดพลาด
4. จัดใหมีและดํารงไวซึ่งขอมูลทางการเงินและการบริหารที่เชื่อถือได
จากความสําคัญการตรวจสอบภายในดังกลาวจะเห็นไดวา การตรวจสอบภายใน

เปนกลไกที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เพราะการตรวจสอบจะ
ชวยใหทราบถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนด
ไวหรือไม หากไมเปนไปตามน้ัน จะใชขอมูลที่พบจากการตรวจสอบ เปนแนวทางที่กอใหเกิดประโยชน
ในการแกไขปญหาใหกับหนวยงานหรือองคกร ในขณะเดียวกันยังสามารถใชเปนขอมูลสําหรับปอง กัน
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีกดวย

จากความสําคัญของการตรวจสอบภายใน ผูวิจัยขอสรุปความสําคัญของการตรวจสอบ
ภายในวา การตรวจสอบภายในมีความสําคัญและจําเปนที่หนวยงานหรือองคกรจะตองกําหนดใหมีขึ้น
เปนมาตรฐานทางการเงิน 1 ใน 7 ของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เพื่อใหหนวยงานหรือ
องคกร รองรับการปฏิรูปการทํางานและเปนเคร่ืองมือที่เพิ่มคุณคาใหกับหนวยงานหรือองคกรที่สามารถ
ทําหนาที่ไดตามพันธกิจ และขอตกลงสาธารณะอันเปนเปาหมายของการใหบริการของหนวยงานหรือ
องคกรที่เทาเทียมไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งการตรวจสอบภายในจะประกอบดวยสาระสําคัญๆ ที่เนนตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยมีเร่ืองหลักใหญๆ ที่จะตรวจสอบอยู 2 ดาน ไดแก การตรวจสอบทางการเงิน และการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
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1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
(The Institute of Internal Auditors: IAA) ไดใหความหมายของ การตรวจสอบภายใน หมายถึง

กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรม และการใหคําปรึกษาอยางเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่ม
คุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในชวยให องคกรบรรลุถึง
เปาหมายที่วางไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ

ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน มีความสําคัญอยางมากในการเปนเคร่ืองมือทางการบริหาร และสงเสริมการ

ปฏิบัติงานในองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององค กรอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ใหบริการเปนหลักประกันความเชื่อมั่นจากการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของ
กระบวนการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษา และนําเสนอรายงาน เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมการเพิ่มมูลคาและ
ความสําเร็จแกองคกร ไดแก

1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
4. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ สงเสริมใหการจัดสรรการใชทรัพยากรขององคกรใหเปนไป

อยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร
5. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนาของการประพฤติไมชอบหรือการทุจริตในองคกร ลดโอกาส

ความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน
การที่ผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานดังกลาวขางตนใหไดดีและมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบ

ภายในจําเปนตองดําเนินการ ดังน้ี
1. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการ

บริหารงานและการดําเนินงานดานตางๆของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ ในการปฏิบัติงานของหนวยงานและผล

การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตลอดจนการบริหารดานตางๆ ของสวนงานรัฐวิสาหกิจ
3. ประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการให

คําปรึกษา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสวนงานรัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารจัดการที่ดี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามนโยบายที่กําหนด

4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ผู
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด กระทรวง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อขอรับความคิดเห็น
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขงานตรวจสอบภายใน อันกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกร
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน (ธนาวรรณ อนุรัตนบดี, 2541:36)
ประเภทของการตรวจสอบภายในสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) เปนการตรวจสอบขอมูล และรายงานทางการเงิน

การบัญชี และการประเมินการควบคุมภายในขององคกร เพื่อใหมั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เพียงพอใน
การดูแลปกปองทรัพยสินขององคกร ขอมูลทางการเงิน การบัญชี มีความสมบูรณนาเชื่อถือได มีการใช
หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะสงผลใหขอมูลทางการเงินการบัญชีขององคกร เปนที่นาเชื่อถือได
ตอสาธารณะชน หรือตอผูใชขอมูลทางการเงินการบัญชีน้ัน

2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Operation Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติงานมุงเนนไปที่การ
ยืนยันความเพียงพอของการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการทํางาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงคใน
การทํากําไรขององคกรตลอดจนประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรขององคกร และการรักษาความปลอดภัย
ของทรัพยากร

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audit) เปนการตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ความเพียงพอของการควบคุม เพื่อใหการปฏิบัติงานในองคกรเปนไปตามกฎระเบียบขององคกร กฎเกณฑ
และกฎหมาย ที่กําหนดโดยทางการหรือหนวยงานภายนอก

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน(ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2538)
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน รวมถึง การทดสอบและการประเมินความเพียงพอและความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองคกร รวมทั้งการปฏิบัติงานภายในองคกร ดังน้ันผูตรวจสอบ
ภายในควรมีหนาที่ดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค หรือ วิธีกา ร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจ วัตถุประสงคการตรวจสอบและระยะเวลา

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ
และทรัพยสิน การบริหารงานและการปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตาม กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย

3. ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสินและการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและประหยัด

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 2 วาเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้งความประหยัด
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5. เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานตามขอ 2 เปนไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด

6. ประสานงานและใหขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆ ในดานระเบียบปฏิบัติและการควบคุม
ภายใน

7. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได รายจายและสิทธิประโยชนที่รัฐวิสาหกิจพึงไดรับ
8. เสนอแนะวิธีการปองกันการร่ัวไหล หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินตางๆ ของ

รัฐวิสาหกิจ
9. ประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
10. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําปที่

วางไว ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา ผูบังคับบัญชา
11. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอตรงตอหัวหนารัฐวิสาหกิจ
12. ติดตามผลการตรวจสอบ และปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน(Independence) (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2541:13)
ผูตรวจสอบภายใน ควรมีความเปนอิสระในการตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ขององคกร ความเปน

อิสระของผูตรวจสอบภายในวัดไดจากเสรีภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายใน สามารถใชวิจารณญาณที่เปนกลาง ปราศจากอคติ มีความ
อิสระในการเขาถึงทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารตางๆ และสอบถามเจาหนาที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ทําการ
ตรวจสอบ นอกจากน้ี ผูตรวจสอบภายในควรมีอํานาจอยางเพียงพอในการรายงานผลการตรวจสอบ พรอม
กับขอเสนอแนะ โดยปราศจากการแทรกแซงของฝายบริหารหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด

การที่ผูตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระในการตรวจสอบอยางเพียงพอ จะมีผลทําใหการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายหรือแผนการตรวจสอบที่วางไว
และคุณภาพของงานโดยเฉพาะผลการตรวจสอบจะสอดคลองกับเหตุการณ หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
รวมทั้งการใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงที่มีประโยชนตอองคกร

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สํานักบัญชีและตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2545: 2-28)

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จะประกอบดวยขอปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
โดยแยกเปน 2 สวน คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเพื่อสะดวกตอการทํา
ความเขาใจและนําไปใชตลอดจนการอางอิงและปรับปรุงแกไขตอไป จึงใหมีรหัสตัวเลขกํากับในแ ตละ
หมวดแตละหัวขอของมาตรฐาน พรอมกับคําอธิบายถึงการนํามาตรฐานไปใชในงานบริการดานการให
หลักประกัน งานบริการใหคําปรึกษา ดังน้ี
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1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ (รหัสชุด 1000) เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของหนวยงาน
และบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน โดยจะเร่ิมต้ังแตรหัสมาตรฐานที่ 1000 เปนตนไป เชน รหัส
1210 จะเปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณสมบัติดานความเชี่ยวชาญ

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (รหัสชุด 2000) เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของงาน
ตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานที่สามารถใชประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยจะเร่ิมต้ังแต
รหัสมาตรฐานที่ 2000 เปนตนไป เชน รหัส 2400 จะเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงานผล

3. การนํามาตรฐานไปปฏิบัติ (รหัสชุดที่ nnnn.xn) เปนการอธิบายถึงการนํามาตรฐานดาน
คุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานมาประยุกตใชในแตละเร่ืองโดยสําหรับงานดานการใหหลักประกัน
จะแทนดวยเลขรหัสมาตรฐานที่มีอักษร A ตอทาย  เชน 1210.A1 จะเปนการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญสวน
ที่ เกี่ยวกับงานใหบริการใหหลักประกัน  และสําหรับงานดานการใหคําปรึกษาจะแทนดวยเลข
รหัสมาตรฐานที่มีอักษร C ตอทาย เชน 1210.C1 จะเปนการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญในสวนที่เกี่ยวกับงาน
ใหบริการใหคําปรึกษา

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ดังกลาวจะ
เปนกรอบการปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อใหผลงานของผู
ตรวจสอบภายในเปนที่ยอมรับและเชื่อถือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
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กรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สํานักบัญชีและตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง
ดานคุณสมบัติ

1210 ความเชี่ยวชาญ
1220 ความระมัดระวังรอบคอบ
1230 การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

 1110 ความเปนอิสระ  1310 การประเมินการประกันคุณภาพ
1120 ความเที่ยงธรรม - 1311 การประเมินภายใน

1130 ขอจํากัดของการขาดความ - 1312 การประเมินจากภายนอก
เปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม  1320 การรายงานผลการประเมิน

การประกันคุณภาพ
 1330 การรายงานการดําเนินการตาม

มาตรฐาน
 1340 การเปดเผยการไมปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

ภาพที่ 2-1 กรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน: ดานคุณสมบัติ (สํานักบัญชีและตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง;2545)

มาตรฐานดานคุณสมบัติ

1000
วัตถุประสงค  อํานาจหนาที่
ความรับผดิชอบ

1100
ความเปนอิสระและความ
เที่ยงธรรม

1200
ความเช่ียวชาญและความ
ระมัดระวังรอบคอบ

1300
การประกันคุณภาพ
และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ

1000 : วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
หนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

ของงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยใหสอดคลอง
ตามที่กําหนดไวในระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  และควรไดรับความ
เห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใชเปนกรอบอางอิงและ
เปนแนวทางปฏิบัติงานที่สําคัญของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยจะตองเผยแพรกฎบัตร
ดังกลาวใหทราบทั่วกันในสวนราชการ
1000.A1 : ควรกําหนดลักษณะของงานบริการตรวจสอบภายในดานการใหหลักประกันกับสวน

ราชการไวในกฎบัตร
1000.C1 : ควรกําหนดลักษณะของงานบริการตรวจสอบภายในดานการใหคําปรึกษาไวในกฎบัตร

1100 : ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระและผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่
ดวยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย สุจริตและมีจริยธรรม
1110 : ความเปนอิสระ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปไดอยางเต็มที่ตาม หนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
1110.A1 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซงทั้งใน เร่ืองการ

กําหนดขอบเขตการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผล
การตรวจสอบ

1120 : ความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายในตองเปนผูที่มีความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย สุจริตและมีจริยธรรม มีความ
คิดเห็นที่ไมเอนเอียงไปทางใดทางหน่ึงและตองหลีกเลี่ยงภาวการณขัดแยงกันทาง
ผลประโยชน (Conflicts of Interest)

1130 : ขอจํากัดของความเปนอิสระหรือความเท่ียงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดที่จะทําใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
เปนอิสระหรือเที่ยงธรรมผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยถึงสาเหตุหรือขอจํากัดดังกลาว
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ การเปดเผยขึ้นอยูกับลักษณะของขอจํากัดในแตละกรณีไป
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1130.A1 : ผูตรวจสอบภายในไมควรประเมินงานที่ตนเคยมีหนาที่รับผิดชอบมากอน
เพราะอาจทําใหผูตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได

1130.A2 : การใหหลักประกันในงานที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่
รับผิดชอบน้ัน ควรใหมีการสอดสองดูแลจากหนวยงานอ่ืนภายในสวน
ราชการที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในดวยอีก
ชั้นหน่ึง

1130.C1 : ผู ตรวจสอบภายในควรบริการใหคําปรึกษาในงานที่ตนเคยมีหนาที่
รับผิดชอบมากอนดวยความเที่ยงธรรม

1130.C2 :ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดในอันที่จะทําใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถ
บริการใหคําปรึกษาไดอยางอิสระหรือเที่ยงธรรม ผูตรวจสอบภายในควร
เปดเผยขอจํากัดดังกลาวใหกับผูมอบหมายงานหรือผูรับบริการทราบ กอนที่
จะรับงานน้ัน

1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ
1210 : ความเชี่ยวชาญ

ผูตรวจสอบภายในควรมีความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบและควรสะสมความรู ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ จากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
1210.A1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรใหคําแนะนําและความ

ชวยเหลือแกทีมงาน หากทีมงานขาดความรู ทักษะและความสามารถที่
จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

1210.A2 : ผูตรวจสอบภายในควรเปนผูที่มีความรูและใชวิจารณญาณในการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่จะสามารถบงชี้รองรอยการทุจริต แตทั้งน้ี
ไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเทียบเทากับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสืบ
หาหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง

1210.C1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไมควรรับงานการใหคําปรึกษาหรือให
คําแนะนําและความชวยเหลือใดๆ หากทีมงานขาดความรู ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในเร่ืองน้ันๆ ไมวาจะเปนทั้งหมดหรือ
บางสวน



22

1220 : ความระมัดระวังรอบคอบ
ผูตรวจสอบภายในควรมีความระมัดระวังรอบคอบ และมีทักษะอยางเหมาะสมในอันที่จะ
ทําใหผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ
1220.A1 : ในการใหบริการดานการใหหลักประกันผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงสิ่ง

ตางๆดังตอไปน้ี
- ขยายขอบเขตงาน ในกรณีที่เห็นวาจําเปน เพื่อใหงานที่
ไดรับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
- ความซับซอนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และ
ความสําคัญของเร่ืองที่จะตรวจสอบ
- ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกํากับดูแล
- โอกาสหรือความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดความผิดพลาดที่สําคัญ ความ
ผิดปกติหรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ขอบังคับ
- คาใชจายที่ใชในการใหหลักประกันเมื่อเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ

1220.A2 : เนื่องจากการบริการใหหลักประกันเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพแตเพียงอยาง
เดียว ยังไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถบงชี้ถึงความเสี่ยงที่สําคัญๆ
ไดทั้งหมด ผูตรวจสอบภายในจึงควรใหความสนใจกับความเสี่ยงสําคัญ
ตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงค การปฏิบัติงาน และทรัพยากรของ
หนวยงานอยูตลอดเวลา

1220.C1 : ในการบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ
ดังตอไปน้ี

- ความตองการและความคาดหวังของผูมอบหมายงานหรือผูรับบริการ
รวมทั้งลักษณะของเร่ืองที่จะใหคําปรึกษา เวลา และการรายงานผล
- ความซับซอนและขอบเขตของงานเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมาย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
- คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใหคําปรึกษาเมื่อเทียบกับประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ

1230 : การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง
ผูตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ เพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลาดวยการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง
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1300 : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงาน ตรวจสอบ
ภายในโดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุกๆ ดานและติดตามดูแล
ประสิทธิภาพของงานอยางตอเน่ือง การจัดใหมีการปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองนอกจากจะชวยให
งานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มและปรับปรุง การปฏิบัติงานของหนวยงานใหดีขึ้น
แลว ยังจะเปนหลักประกันถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ดวย
1310 : การประเมินการประกันคุณภาพ

ควรไดมีการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆของ กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพื่อใหเปนไปตามกระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยการ
ประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการ

1311: การประเมินผลจากภายใน
การประเมินผลจากภายในควรประกอบดวย

- การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาภายในหนวยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งควรกระทําอยางตอเน่ืองตลอดเวลาเพื่อใหมั่นใจวา
การปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และนโยบาย
ของหนวยงานรวมทั้งแผนการตรวจสอบ

- การประเมินตนเองหรือประเมินโดยคณะทํางานหรือบุคคลที่อยูภายใน
สวนราชการเดียวกัน ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

1312 : การประเมินผลจากภายนอก
- เปนการประเมินผลจากผูที่มีความรูและเปนอิสระจากภายนอก ไมมี

สวนไดเสียหรือเกี่ยวของทางผลประโยชนจากสวนราชการ
- การประเมินจากภายนอกควรจัดใหมีขึ้นอยางนอยทุกๆ 5 ป และจะตอง

รายงานอยางเปนทางการวาการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตรวจสอบ
ภายในเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหรือไม
อยางไรรวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสมดวย

1320 : รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรรายงานผลการประเมินจากภายนอกใหหัวหนา
สวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการทราบ
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1330 : การรายงาน “ การดําเนินการตามมาตรฐาน ”
ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลการดําเนินงานของตนวา “ไดดําเนินการตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ” ก็ตอเมื่อผลการประเมินกระบวนการประกัน
คุณภาพระบุวาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคลองถูกตองตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในแลวเทาน้ัน

1340 : การเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุไวในมา ตรฐานและมี
ผลกระทบตองานตรวจสอบภายในโดยรวมผูตรวจสอบภายในควรแสดงขอเท็จจริงให
หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการทราบ
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กรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สํานักบัญชีและตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง
ดานมาตรฐานการปฏิบัตงิาน

ภาพที่ 2-2 กรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน: ดานการปฏิบัติงาน (สํานักบัญชีและตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง;2545)

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน

2100
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน

2000
การบริหารงานตรวจสอบภายใน

2300
การปฏิบัติงาน

2600
การยอมรับสภาพ
ความเสี่ยงของ
ฝายบริหาร

2500
การติดตามผล

2400
การรายงานผลการปฏิบตัิงาน

2200
การวางแผนการปฏบิัติงาน

 2010 การวางแผนการ
ตรวจสอบ
 2020 การเสนอและอนุมัติ

แผนการตรวจสอบ
 2030 การบริหารทรัพยากร
 2040 นโยบายและแนวทาง

การปฏิบัติงาน
 2050 การประสานงาน
 2060 การรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน

 2110 การบริหารความ
เสี่ยง
 2120 การควบคุม
 2130 การกํากับดูแล

 2210 การกําหนด
วัตถุประสงค

 2220 การกําหนดขอบเขต
การปฏิบัติงาน

 2230 การจัดสรร
ทรัพยากร
 2240 แนวทางการปฏิบัติ
งาน

 2310 การรวบรวมขอมูล
 2320 การวิเคราะห

และการประเมิน
 2330 การบันทึกขอมูล
 2340 การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน

 2410 หลักเกณฑการ
รายงาน ผลการปฏิบัติงาน

 2420 คุณภาพของ
รายงานผลการปฏิบัติงาน

 2430 การรายงานการ
ปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน

 2440 การเผยแพรผล
การตรวจสอบปฏิบัติงาน
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรบริหารงานตรวจสอบภายในใหสัมฤทธิ์ผล
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับสวนราชการ
2010 : การวางแผนการตรวจสอบ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน
ความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ เพื่อให
สอดคลองกับเปาหมายของสวนราชการ
2010.A1: การวางแผนการตรวจสอบภายในควรเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงและควร

กระทําอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ทั้งน้ีควรนําขอมูลของฝายบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการมาพิจารณาในขั้นตอนการวางแผน
ดวย

2010.C1: ในการบริการใหคําปรึกษา หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรบริการให
คําปรึกษางานที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่ม ลดความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ และควรกําหนดงานใหคําปรึกษาดังกลาวไวใน
แผนการตรวจสอบภายในดวย

2020 : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ในการเสนอแผนการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นกอนที่จะนําเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติน้ันควรนําเสนอเร่ือง
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอจํากัดของ
ทรัพยากรที่มีอยู ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปดวย

2030 : การบริหารทรัพยากร
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรดูแลใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ

2040 : นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

2050 : การประสานงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการอ่ืนและผูตรวจสอบภายนอก รวมทั้งบุคคลหรือ
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หนวยงานอ่ืนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานตรวจสอบ เพื่อใหขอบเขตของงานตรวจสอบ
ครอบคลุมทุกเร่ืองอยางเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน

2060 : การรายงานผลการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานใหหัวหนา สวนราชการ
ทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นความ
เสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆ ที่ผูบริหารควรทราบและรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 4 เดือนคร้ัง
เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทราบถึงผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่
ไดรับอนุมัติหรือไม รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
แผนการตรวจสอบ

2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดี
ขึ้น ชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลของสวนราชการ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหการดําเนินงานของ
สวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอันที่จะชวยเพิ่มคุณคาใหกับสวนราชการ

2110 : การบริหารความเสี่ยง
งานตรวจสอบภายในควรชวยใหสวนราชการสามารถบงชี้และประเมินความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งชวยใหเกิดการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมใหมีประสิทธิภาพ
2110.A1 : การตรวจสอบภายในเปนการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริหาร

ความเสี่ยงของสวนราชการ
2110.A2 : การตรวจสอบภายในเปนการประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับการกํากับ

ดูแล การปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศของสวนราชการ ที่มีผลกระทบ
ในดานตางๆ ดังน้ี
- ความถูกตองและความนา เชื ่อถือของ ขอมูลดานการเงินและการ

ดําเนินงาน
- ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
- การปองกันทรัพยสิน
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาตางๆ
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2110.C1 : ในการบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรระบุถึงความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของงานใหคําปรึกษาและควร
ระมัดระวังความเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น

2110.C2 : ในการบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรนําความรูทางดานความ
เสี่ยงที่ไดรับจากงานใหคําปรึกษามาใชในกระบวนการบงชี้และประเมิน
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอหนวยงาน

2120 : การควบคุม
งานตรวจสอบภายในควรมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหสวนราชการมีการ ควบคุมใน
เร่ืองตางๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การควบคุม รวมทั้งสนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง
2120.A1 : หลังจากที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงแลว ผูตรวจสอบภายในควรประเมินถึง

ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุม เพื่อใหการควบคุมที่มีอยู
ครอบคลุมถึงการกํากับดูแลของสวนราชการ  ระบบการปฏิบัติการ และ
ระบบสารสนเทศของสวนราชการในดานตางๆ ดังน้ี
- ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลดานการเงินและการ

ดําเนินงาน
- ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
- การปองกันทรัพยสิน
- การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ  และสัญญาตางๆ

2120.A2 : ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานใหแนใจวามีการกําหนดเปาหมาย และ
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจหรือไม และสอดคลอง
กับนโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงคของสวนราชการหรือไม เพียงใด

2120.A3 : ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานแผนงานและการปฏิบัติงานข องหนวยรับ
ตรวจ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนและสามารถบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด

2120.A4 : ฝายบริหารของแตละสวนงานควรกําหนดเกณฑที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานสําหรับใชในการประเมินการควบคุมภายในของสวนงานของตน
และผูตรวจสอบภายในควรสอบทานเกณฑดังกลาววามีความเหมาะสมตอ
การประเมินความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
เพื่อจะไดใชเปนเกณฑในการประเมินผล ในกรณีที่เห็นวายังไมเหมาะสม
ผูตรวจสอบภายในควรหารือกับฝายบริหารเพื่อรวมกันพิจารณาเกณฑที่
เหมาะสมตอไป
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2120.C1 : ในระหวางการปฏิบัติงานใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรใหความสนใจ
กับการควบคุมที่สัมพันธกับวัตถุประสงคของงานที่จะใหคําปรึกษาและควร
ระมัดระวังถึงจุดออนที่สําคัญของการควบคุมดวย

2120.C2 : ผูตรวจสอบภายในควรนําความรูและประสบการณที่ไดจากงานใหคําปรึกษา
มาใชประโยชนในการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล

2130 : การกํากับดูแล
งานตรวจสอบภายในควรมีสวนสนับสนุนใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีในสวน
ราชการ โดยการประเมินและปรับปรุงงานใหดีขึ้น ในเร่ืองตางๆ ดังน้ี

(1) การกําหนดและเผยแพรภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ
(2) การติดตามผลของความสําเร็จตามเปาหมาย
(3) ความมั่นใจตอความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของสวนราชการ
(4) การรักษาไวซึ่งคุณคาของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ

2130.A1 : ผูต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ค ว รส อ บ ท า น แ ผ น ก า ร ป ฏิบัติง า น แล ะ ก า ร
ดําเนินงานตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่สงเสริม
ภารกิจหลักของสวนราชการ

2130.C1 : การรับงานใหคําปรึกษาควรรับเฉพาะงานที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ภารกิจหลักและเปาหมายของสวนราชการ

2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายทั้ งในดานการให
หลักประกันและการใหคําปรึกษา โดยควรคํานึงถึง
- วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานในอันที่จะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงค
- ความเสี่ยงที่สําคัญๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม เชน ความ

เสี่ยงทางดานทรัพยากร การปฏิบัติงาน เปนตน
- ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการ

ควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
- โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมใหดีขึ้น
2210 : การกําหนดวัตถุประสงค

ในการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ควรเนนเร่ืองความเสี่ยง การควบคุมและ
กระบวนการกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับงานที่จะทํา
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2210.A1 : ผูตรวจสอบภายในควรระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ กิจกรรม
ที่จะสอบทาน เพื่อใหการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานสะทอน
ใหเห็นถึงผลของการประเมินความเสี่ยง

2210.A2 : ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงขอผิดพลาด ขอบกพรอง และการไมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหการกําหนด
วัตถุประสงคครอบคลุมในประเด็นที่สําคัญๆ

2210.C1 : ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกํากับ
ดูแลตามขอบเขตที่ไดมีการตกลงรวมกันกับผูรับบริการงานใหคําปรึกษา

2220 : กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานใหเพียงพอในอันที่จะชวยให
สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค
2220.A1: ขอบเขตของการปฏิบัติงานควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบการทํางาน

ตางๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพยสินที่เกี่ยวของ
2220.C1 : ขอบเขตการใหคําปรึกษาควรกําหนดใหเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุ ประสงค

ตามที่ไดเห็นชอบรวมกันกับผูรับบริการในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในถูก
จํากัดขอบเขตการใหคําปรึกษา ควรไดมีการพิจารณาวาสมควรจะปฏิบัติงาน
ตอหรือไม หากตองปฏิบัติ ควรเปดเผยขอจํากัดดังกลาวใหบุคคลที่เกี่ยวของ
ทราบ

2230 : การจัดสรรทรัพยากร
ผูตรวจสอบภายในควรจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงค จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานควรจัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับลักษณะและความซับซอนของงาน ตลอดจนขอจํากัดของเวลาและงบประมาณที่มีอยู

2240 : แนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผู
ตรวจสอบภายในควรจัดทํารายละเอียดของการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหทีมงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2240.A1 : ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานควรระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล

วิเคราะห ประเมินผล และบันทึกขอมูลที่ไดรับในระหวางการปฏิบัติงาน
ทั้งน้ี แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาวควรไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายกอนที่จะเร่ิมปฏิบัติงาน
และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง
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2240.C1 : แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับงานใหคําปรึกษาจะมีรูปแบบและ เน้ือหาที่
แตกตางไปตามแตละลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมาย

2300 : การปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับ   มอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค
2310 : การรวบรวมขอมูล

ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ (Reliable) มีความเพียงพอ
(Sufficient) มีความเกี่ยวของ (Relevant) และที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงค

2320 : การวิเคราะหและประเมิน
ผูตรวจสอบภายในควรใชวิธีการวิเคราะหและประเมินที่เหมาะสม เพื่อใหไดขอสรุปและ
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

2330 : การบันทึกขอมูล
ผูตรวจสอบภายในควรบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของใหเพียงพอตอการสนับสนุน ขอสรุปและ
การรายงานผล
2330.A1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการเขาถึงขอมูลที่ไดรับจาก

การปฏิบัติงานในการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหบุคคลภายนอกทราบ ควร
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการหรือหลังจากไดมีการปรึกษาฝาย
กฎหมายแลว

2330.A2 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา
ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีระยะเวลาในการเก็บรักษาควรเปนไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ

2330.C1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการเขาถึงขอมูลและกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานให คําปรึกษา ทั้งน้ี
ควรกําหนดใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวของของทาง
ราชการ

2340 : การควบคุมการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดมอบหมายอยาง
ใกลชิด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาที่ตรวจสอบภายในดวย
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2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางทันทวงที
2410 : หลักเกณฑในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานควรประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได
2410.A1 : ในรายงานผลงานควรมีความคิดเห็นของผูตรวจสอบภายในดวย
2410.A2 : ในรายงานผลงานควรกลาวถึงขอตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวย

รับตรวจดวย
2410.C1 : รูปแบบและเน้ือหาของการรายงานผลงานการใหคําปรึกษาจะแตกตางกันไป

ตามลักษณะของงานและความตองการของผูรับบริการ
2420 : คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน

การรายงานผลการปฏิบัติงานควรรายงานดวยความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เที่ยงธรรม
รัดกุม สรางสรรค และรวดเร็ว ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในพบวา
รายงานที่เสนอเกิดความผิดพลาดหรือละเลยในการ กลาวถึงประเด็นหลัก ควรสงรายงาน
แกไขความผิดพลาดดังกลาวไปยังบุคคลที่เกี่ยวของทันที

2430 : การรายงานการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานควรเปดเผยในรายงานดวยตามรายละเอียด ดังตอไปน้ี
- มาตรฐานที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติตามได
- เหตุผลที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานน้ันได
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน

2440 : การเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลที่เกี่ยวของ
และเหมาะสมทราบ
2440.A1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการสง รายงาน

ผลการตรวจสอบใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ
2440.C1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการสง รายงาน

ผลการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาแกผูรับบริการ
2440.C2 : ในระหวางการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาอาจจะมีการบงชี้ประเด็นการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล หากเปนเร่ืองที่มีความสําคัญตอ
สวนราชการในภาพรวมผูตรวจสอบภายในควรรายงานใหกับหัวหนาสวน
ราชการและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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2500 : การติดตามผล
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลการนําขอเสนอแนะใน
รายงานไปปฏิบัติ
2500.A1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรติดตามวาหัวหนาสวนราชการไดมีการสั่ง

การใหมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดนําเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ
หรือไม และผลการปฏิบัติเปนอยางไร

2500.C1 : ควรมีการติดตามผลงานใหคําปรึกษาวาไดมีการนําไปปฏิบัติตามขอบเขตที่
ผูรับบริการใหความเห็นชอบหรือไม

2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําเร่ืองความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสวน
ราชการแตยังไมไดรับการแกไขหารือกับหัวหนาสวนราชการ หากยังไมสามารถดําเนินการแกไข
ได หัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ เพื่อหาขอยุติตอไป

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ IAA กําหนด
การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริหารสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อใหมี “คุณภาพของงาน

ตรวจสอบภายใน” เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป แมจะมีสภาพแวดลอมที่แตกตางกันไปในแตละองคการ แต
มาตรฐานที่สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยกําหนดขึ้นมาน้ัน เพื่อใชเปนแนวทางและมาตรฐาน
ขั้นตนในการนําไปประยุกตใช โดยไมกระทบกับหลักการใหญประกอบดวย 5 หมวด ดังน้ี

หมวดที่ 100 ความเปนอิสระ
หมวดที่ 200 ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
หมวดที่ 300 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 400 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หมวดที่ 500 การบริหารงานของสํานักตรวจสอบภายใน

หมวดท่ี 100 ความเปนอิสระ
ผูตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อสามารถทํางานไดอยางเสรี

และมีใจเปนอิสระทางวิชาการ ความเปนอิสระผลักดันใหผูตรวจสอบดํารงสถานภาพ การใชวิจารณญาณ
ไดอยางเต็มที่ ดวยความเที่ยงธรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเกิดความเหมาะสม ความเปนอิสระเกิด
จาก 3 สวนคือ
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1. สถานภาพในองคกร (Organizational Status)
1.1 สถานภาพในองคกรของสํานักงานตรวจสอบภายใน ควรอยูในระดับสูงพอที่ทํา

ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบใหสําเร็จลุลวงไปได
1.2 ผูตรวจสอบภายในควรไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารและคณะกรรมการ

เพื่อที่จะไดรับความรวมมือจากผูรับตรวจ และปฏิบัติงานไดอยางอิสระปราศจากการแทรกแซง
1.3 ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ควรรายงานตรงตอบุคคลในองคกร

ที่มีอํานาจเพียงพอที่จะ
1.4 สงเสริมความเปนอิสระ
1.5 สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดในขอบเขตที่กวางเพียงพอ
1.6 รายงานผลการตรวจสอบ ไดรับการพิจารณาจากฝายบริหาร
1.7 มีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ควรมีโอกาสติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการ ซึ่งการ
ติดตออยางสม่ําเสมอจะชวยทําใหเกิดความมั่นใจการเปนอิสระ และเปนวิธีการที่จะทําใ หคณะกรรมการ
และผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในไดรับทราบเร่ืองที่นาสนใจรวมกัน

คณะกรรมการ ควรเปนผูใหความเห็นชอบการแตงต้ัง หรือถอดถอนผูอํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค อํานาจ หนาที่  และความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน ควร
กําหนดใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร โดยไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอนนํามาปฏิบัติ

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ควรเสนอรายงานสรุปเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
แผนบุคลากรและงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบภายในตอฝายบริหาร เพื่อขออนุมัติและเสนอตอ
คณะกรรมการ เพื่อรับทราบเปนประจําทุกป กรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญระหวางปตอง
นําเสนอดวยเชนเดียวกัน

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ตองเสนอรายงานกิจกรรมตางๆของสํานักงานตอ
ฝายบริหาร และคณะกรรมการเปนประจําทุกป หรืออาจจะเสนอรายงานบอยคร้ังไดตามความจําเปน สาระ
ของรายงานควรเนนใหเห็นถึงผลการตรวจสอบที่สําคัญ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง ในกรณีที่
มีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามแผนตางๆ ในสวนที่เปนสาระสําคัญควรเสนอเหตุผลประกอบดวย

2. ความมีใจเปนอิสระ (Objectivity)
ความมีใจเปนอิสระ หมายถึง สภาวะจิตใจที่เปนอิสระ ซึ่งผูตรวจสอบภายในทุกคนตอง

มีในขณะที่ทําการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตองไมอยูภายใตอิทธิพลความคิดเห็นของผูอ่ืนในเร่ืองที่
ทําการตรวจสอบ
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2.1 ความมีใจเปนอิสระ จะทําใหผูตรวจสอบภายในมุงมั่นในคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ โดยไม
เกิดการสมยอม ซึ่งทําใหงานดอยคุณภาพลง ผูตรวจสอบภายในตองไมตกอยูในสภาวะที่ทําใหเกิด
ความรูสึกวาไมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ตรวจสอบไดอยางเที่ยงธรรม ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได
จากสถานการณตางๆ ดังน้ี

2.1.1 ผูตรวจสอบภายใน ที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบงานหรือเร่ืองที่ตนเองมีสวนไดเสีย
หรือความขัดแยงทางผลประโยชน จะทําใหไมสามารถใชวิจารณญาณที่เที่ยงธรรมปราศจากอคติ

2.1.2 ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายใน ทราบวาตนเองมีสวนไดเสียหรือมีอคติในงานที่ตน
ตรวจสอบ ตองรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทราบเพื่อเปลี่ยนตัวผูตรวจสอบภายใน
ใหม

2.1.3 การมอบหมายงานใหผูตรวจสอบภายใน ถาสามารถกระทําได ควรมีการหมุนเวียนเปน
ระยะๆ

2.1.4 ผูตรวจสอบภายในไมควรมีหนาที่รับผิดชอบ ในเร่ืองการปฏิบัติงานประจําที่มิใชงาน
ตรวจสอบ กรณีที่ผูตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใชงานตรวจสอบ ตองถือวา ผู
ตรวจสอบภายในไมไดปฏิบัติหนาที่น้ันในฐานะของผูตรวจสอบภายใน นอกจากน้ัน หากผูตรวจสอบ
ภายในตองตรวจสอบกิจกรรมที่ตนเองเคยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหรือรับผิดชอบ จะทําใหขาดอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น

2.1.5 พนักงานที่ถูกยายมาอยูสํานักงานตรวจสอบภายในหรือถูกยืมตัวมาชวยงานชั่วคราว ไม
ควรไดรับมอบหมายใหตรวจสอบกิจกรรมใดๆ ที่ผู น้ันเคยไดรับผิดชอบจนกวาเวลาจะลวงเลยไป
พอสมควรแลว

2.1.6 ผลของการตรวจสอบภายใน ตองไดรับการสอบทานกอนสงรายงานผลการตรวจสอบ
เพื่อใหแนใจวางานตรวจสอบน้ันๆ ไดมีการปฏิบัติดวยวิจารณญาณที่เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ

2.2 ความมีใจเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน จะยังคงอยูเมื่อผูตรวจสอบภายในเปนเพียงผู
เสนอแนะ หรือใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมระบบงานและระเบียบปฏิบัติตางๆ กอนที่จะ
นําไปใชงาน

3. การวางตนใหเหมาะสม
การวางตนใหเหมาะสมไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ กอใหเกิดภาพลักษณ บงบอกถึง

พฤติกรรมที่เปนอิสระ อันเน่ืองจากสถานภาพความเที่ยงธรรมและความชอบธรรม

หมวดท่ี 200 ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ผูตรวจสอบภายใน ควรปฏิบัติดวยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและถึงพรอมดวยฐานะแหงวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน โดยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูตรวจ
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สอบภายในแตละระดับความรับผิดชอบ ทั้งภูมิหลัง การศึกษาและประสบการณใหเหมาะสมกับหนาที่งาน
แตละระดับ ตองเกิดความมั่นใจในคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกอนจะปฏิบัติงานดังน้ี

1. ความรู ความชํานาญและวิชาการตางๆ
ความรู ความชํานาญและวิชาการตางๆ สํานักตรวจสอบภายในตองมีบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังตอไปน้ี
- การบัญชีและการเงิน
- เศรษฐศาสตร สถิติ
- การประมวลผล คอมพิวเตอร
- กฎหมาย ภาษีอากร
- การควบคุมคุณภาพ
แตมิไดหมายความวาบุคคลใดบุคคลหน่ึงตองมีความรูความชํานาญในทุกสาขาวิชา

ดังกลาว ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมแหงวิชาชีพและควรมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและวิชาการตางๆ ที่จําเปนแกการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังน้ี

- ความสามารถในการนําเอามาตรฐานการตรวจสอบ วิธีการและเทคนิคที่จําเปนแกง าน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการประยุกตใชโดยไมตองการความชวยเหลือจากแหลงใดๆ
จนเกินความจําเปนและมากกวาที่ควรจะเปน

- ความรู ความเขาใจ เทคนิคและหลักการบัญชีเปนสิ่งที่จําเปนของผูตรวจสอบภายในที่
ตองการตรวจการบันทึกทางการเงินและบัญชี รวมทั้ง หลักวิชาการพื้นฐานไดแก การบัญชี การเงิน
เศรษฐศาสตร กฎหมาย ภาษีอากร วิธีเชิงปริมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความเขาใจหรือการยอมรับ
ในวิชาการตองมากพอที่จะนํามาใชหรือทําการคนควาวิจัยเพิ่มเติมใหเกิดผลสรุปในทางปฏิบัติ

- ความเขาใจหลักการบริหารอยางเพียงพอที่จะเขาใจถึงการบริหารที่แตกตางจากหลักการ
บริหารที่ดี ความเขาใจเชนวาน้ี รวมถึงความสามารถในการนําเอาความรูเชิงบริหารไปเปรียบเทียบกับ
สถานการณที่เผชิญอยู และสามารถหาขอยุติที่เหมาะสมได

2. มนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
ผูตรวจสอบภายในตองมีความชํานาญในการสื่อสารความดวยวาจาและการเขียน เพื่อที่จะ

สื่อกับผูรับตรวจอยางชัดเจนและมีประสิทธิผลเปนขอเท็จจริง มีสาระเปนประโยชนตอองคกร
3. การศึกษาตอเน่ือง
ผูตรวจสอบภายในตองรับผิดชอบตนเองในการศึกษาตอ เพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ

อยางเพียงพอในการประกอบวิชาชีพโดยตองติดตามการพัฒนาและการยกระดับมาตรฐาน วิธีปฏิบัติและ
เทคนิคของการตรวจสอบภายใน
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4. ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอยางเหมาะสม
ผูตรวจสอบภายในตองระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอยางเหมาะสม ในขณะ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยใชทักษะอยางสมเหตุสมผล เพียงพอกับงานตรวจสอบที่สลับซับซอน
และตองชี้ใหเห็นถึงระบบการควบคุมภายในที่หละหลวมหรือไมเพียงพอ เสนอแนะใหปรับปรุงเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว ผูตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบ
ในการปองปรามการทุจริตดวยการสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในซึ่งจะชวยลดโอกาสในการทําทุจริตควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ดังน้ี

4.1 สภาพแวดลอมองคกรที่สงเสริมใหเกิดความสํานึกในการควบคุมภายใน
4.2 เปาหมายและวัตถุประสงคที่สมจริงตามสภาวะ
4.3 นโยบายที่เปนลายลักษณอักษร ระบุกิจกรรมตองหามและบทลงโทษ
4.4 การจัดอํานาจอนุมัติใหเหมาะสมและมีการถือปฏิบัติ
4.5 สายการสื่อสารตองทําใหผูบริหารไดรับขอมูลเพียงพอและนาเชื่อถือ
4.6 ขอเสนอแนะมีคาใชจายที่สมเหตุสมผล เพื่อชวยชะลอหรือปองปราม

5. หลักการทํางานใหเกิดความชํานาญในวิชาชีพ
ประกอบดวย เสนทางหลักเพื่อความสําเร็จแหงวิชาชีพ 8 หลักการคือ

5.1 สรางความเห็นที่ถูกตอง ไดแก การมีความเห็น ความเชื่อและความเขาใจที่ถูกตองถึงการ
ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ผลสําเร็จของการประกอบวิชาชีพในขณะปฏิบัติงานเกิดจาก
องคประกอบดังน้ี

- เหตุคือตัวกระตุนเราหรือเร่ิมกระบวนการไปสูผลที่พบเห็น
- องคประกอบในปรากฏการณน้ัน ซึ่งรวมถึงความรูความสามารถ การกระทําตามความ

เชื่อ วิธีการที่กําหนด จริยธรรมและวิชาชีพ
- ภาวะที่เอ้ืออํานวยใหปรากฏการณหน่ึงๆเกิดขึ้น ไดแก โอกาส มาตรฐาน ขอสมมติฐาน

ตางๆ การประพฤติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
5.2 สรางความคิดที่ถูกตอง ดวยใจจริงที่จะทําใหการตรวจสอบไดผลเต็มที่ ตามจริยธรรม

และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพใหเกิดความเชี่ยวชาญ
5.3 การพูดสื่อความที่ดี พูดแตสิ่งที่เปนขอเท็จจริง ปฏิบัติไดเปนประโยชน สมานสามัคคีใช

ถอยคําและสําเนียงนุมนวล รวมทั้งพูดใหถูกกาลเทศะ
5.4 การกระทําที่ดี ไดแก การกระทําที่เที่ยงธรรม ชอบธรรม สอดคลองกับจริยธรรมมาตรฐาน

ความประพฤติของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ศีลธรรม จารีต และวัฒนธรรมที่ดีของ
ประเทศไทยและขอกฎหมาย

5.5 การปฏิบัติงานที่ถูกตอง ไดแก การปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานแหง
วิชาชีพและขอกฎหมาย
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5.6 การมีอุตสาหะ ไดแก ความพากเพียรของผูตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติตนใหชอบธรรมและ
เปนไปตามมาตรฐานแหงวิชาชีพ รวมทั้งทําใหเกิดการพัฒนาใหเจริญ

5.7 การดํารงสติใหมั่นคง ไดแก ความระมัดระวังใหเกิดการควบคุมและดํารงสติใหแนนอน
มั่นคง ไมหวั่นไหว แปรเปลี่ยนตามกระแส ยึดมั่นในการทําความดี

5.8 ความต้ังใจที่ถูกตอง ไดแก ความต้ังใจไวมั่นคง ใหควรแกการปฏิบัติงานแหงวิชาชีพ
หมวดท่ี 300 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย การตรวจสอบและประเมินผลของ
- ความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- ความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่หนวยงานตางๆ ไดรับมอบหมาย
- ความประหยัดจากการใชทรัพยากรของหนวยงานน้ัน
- ความระมัดระวังไมใหมีสวนทําลายสภาพแวดลอม

ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ จะเปนผูกําหนดแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับขอบ เขตของงาน
ตรวจสอบและอาจกําหนดกิจกรรมที่ควรจะตรวจสอบโดยวัตถุประสงคของการสอบทานความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในคือ สอบทานใหเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมที่กําหนดขึ้น สามารถทํา
ใหเกิดความมั่นใจวาองคกรจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประห ยัดอยาง
เปนระบบ

1. วัตถุประสงค ถอยแถลงกวางๆวาสิ่งใดที่องคกรเลือกที่จะบรรลุผล ในการกําหนดวัตถุประสงค
จะทําใหเกิดการคัดเลือกเปาหมาย กําหนดแบบแผน จัดใหมีการบังคับใชและดูแลระบบที่จัดทําขึ้น

2. เปาหมาย คือ วัตถุประสงคเฉพาะของแตละระบบงาน หรือเปาหมายการปฏิบัติ งานหรือ
ดําเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงานหรือผลลัพธที่คาดวาจะไดรับในแตละ
ระบบงาน ซึ่งควรจะระบุไวอยางชัดเจน วัดคาได บรรลุผลไดและสอดคลองกับวัตถุประสงคในภาพรวม
โดยควรแสดงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ อันอาจทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ได

3. ระบบ กระบวนการ การปฏิบัติการ หนาที่หรือกิจกรรม คือ การจัดเรียงแนวคิด สวนงาน
กิจกรรมและคนใหเปนระเบียบ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมาย

ดังน้ัน การควบคุมที่เหมาะสม จะเกิดขึ้นเมื่อผูบริหารไดวางแผนและจัดรูปแบบในลักษณะที่จะให
ความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวามีการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดโดย
เชื่อมโยงแนวคิด สวนงาน กิจกรรมและบุคลากรในลักษณะที่จะทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตางๆ ถาระบบวางรูปแบบที่เหมาะสม กิจกรรมที่วางไวจะดําเนินไปตามแผน เชนเดียวกั บความ
มั่นใจที่สมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อมีการคํานึงถึงตนทุน และผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการควบคุม กรณีที่
ผลตางในการปฏิบัติงานเกินกวาระดับที่ยอมรับได จะตองสามารถถูกปองกัน ตรวจพบ และแกไขได
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยพนักงานในการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผูบริหารจะเปนผูพิจารณาถึง
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ความเหมาะสมของระบบที่ไดออกแบบไว โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงตอความเสียหาย และตนทุนในการ
ปองกันกับความเสียหายดังกลาว

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จึงหมายถึง การดําเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกร แลวเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม โดยใชทรัพยากรที่นอยที่สุด ซึ่งสามารถวัดเปนสัดสวนระหวาง
ผลลัพธที่ไดกับทรัพยากรที่ใชไป คือการดําเนินงานอยางประหยัด ซึ่งเปนการดําเนินที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย โดยใชตนทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงตอความเสียหาย จะเห็นไดวาการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพไดรวมการดําเนินงานอยางประหยัดไวดวยกัน

วัตถุประสงคของการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิสูจนวาระบบที่
ออกแบบไวดําเนินการตามจุดมุงหมายมากนอยเพียงใด โดยการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิผลจะ
เกิดขึ้นจากผูบริหาร ซึ่งไดจัดระบบที่เกิดความมั่นใจที่สมเหตุผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร โดยมีวัตถุประสงคเบื้องตนของระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา

2. มีขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได
3. มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน ขั้นตอน กฎระเบียบตางๆ
4. มีการปกปองรักษาทรัพยสิน
5. มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
6. มีการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปฏิบัติงาน

การวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมาย ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานการ
ดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบวาผลลัพธสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปนไ ปตาม
แผนการดําเนินการหรือไม ผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบวา มีการกําหนดหลักเกณฑหรือไม เหมาะสม
เพียงใด ถาผูบริหารยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑหรือในความเห็นของผูตรวจสอบภายในคิดวา ไม
เหมาะสม ควรรายงานเร่ืองดังกลาวตอผูบริหารและอาจแนะแนวทางที่เหมาะสมใหกับผูบริ หาร เชน
มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวของ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ

การประเมินผลของผูตรวจสอบภายใน ในสวนของการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย อาจ
กระทําไดในลักษณะภาพรวมถึงการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติหรือกิจกรรมบางสวนในปจจุบันหรือ
อนาคต วามีความเหมาะสมหรือไม สามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและสื่อสารไดภายในองคกร การ
ดําเนินงานและแผนสามารถบรรลุผลลัพธในระยะสั้นและสรุปผลได มีการกําหนดประเมินและควบคุม
ปจจัยที่ใชวัดระดับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผูบริหารจะเปนผูพิจารณาทางเลือก
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผลลัพธโดยพิจารณาความหมายของการดําเนินงานและแผนการ
ดําเนินงานดังน้ี

การดําเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักขององคกรในการผลิตสินคาและบริการ อาจรวมถึงแตไม
จํากัดอยูเพียงการตลาด การขาย การผลิต การจัดซื้อ การบริหารบุคคล การเงิน การบัญชี และความ
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ชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล ผลการดําเนินงานอาจตองเปรียบเทียบกับงบประมาณ เวลา ตารางการผลิต
และแผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน หมายถึง วัตถุประสงคเฉพาะของกิจกรรมในองคกร กิจกรรมเหลาน้ีรวมถึง
แตไมจํากัดอยูเพียงการเพิ่มทุน การขยายสาธารณูปโภค แผนการจัดหาเงินทุน เงินชวยเหลือพิเศษจาก
รัฐบาล อาจเปนวัตถุประสงคระยะสั้นหรือระยะยาว เมื่อแผนเสร็จสิ้นแลวจะมีการวัดผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการดําเนินงาน โดยมีผูบริหารเปนผูกําหนดหลักเกณฑพิจารณามาตร
วัดการบรรลุวัตถุประสงค

ภายหลังจากการตรวจสอบทราบผล ผูตรวจสอบภายในควรสื่อสารผลของการตรวจสอบไปยัง
ผูบริหารที่รับผิดชอบในระดับที่เหมาะสม ควรแสดงเกณฑที่กําหนดโดยผูบริหารที่นํามาใชวามีจุดใดของ
หลักเกณฑที่ยังไมถูกจัดใหมีขึ้นหรือไมเหมาะสม หรืออาจเปนหลักเกณฑที่ผูตรวจสอบภายในไดกําหนด
ขึ้นเองในการตรวจสอบ

หมวดท่ี 400 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบดวย 4 สวนที่สําคัญคือ
1. การวางแผนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตองวางแผนโดยใชขอมูล ประสบการณมากกวา

การใชความรูสึก ความเขาใจหรือความตองการของฝายจัดการ การวางแผนประกอบดวย
1.1 การกําหนดวัตถุประสงค การตรวจสอบและขอบเขตของงานตรวจสอบ จะมี

วัตถุประสงคเปนไปอยางกวางซึ่งไดรับการปรับปรุงแกไข โดยผูตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการตรวจสอบ
จะเปนวิธีที่ทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ซึ่งเปนปจจัยที่กําหนดขอบเขตงานของผู
ตรวจสอบภายใน

1.2 วัตถุประสงคและวิธีการตรวจสอบ ในการกําหนดวิธีการตรวจสอบควรระบุถึงความ
เสี่ยงที่มีความเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการตรวจสอบ “ความเสี่ยง”คือ ความนาจะเปนที่
เหตุการณหรือการกระทําอยางหน่ึง อาจสงผลกระทบในทิศทางตรงกันขามตอกิจกรรมที่ไดตรวจสอบ การ
ประเมินผลความเสี่ยงในชวงการวางแผนตรวจสอบคือ การระบุถึงกิจกรรมที่มีความสําคัญและควร
ตรวจสอบ

1.3 พิจารณาทรัพยากรท่ีจําเปนตอการตรวจสอบ ในการพิจารณาทรัพยากรที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานคือ การเลือกผูตรวจสอบภายในที่มีความรู ความชํานาญและระดับประสบการณ

1.4 ศึกษาขอมูลเบื้องตน การศึกษาขอมูลเบื้องตน เพื่อทําความเขาใจกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและจุดควบคุมตางๆ ซึ่งจะสามารถระบุสิ่งที่ควรใหความสนใจในการ
ตรวจสอบ การติดตามผล เวลาที่ตองการใชและความสัมพันธของกิจกรรมที่ตรวจสอบ

1.5 การเขียนแผนการตรวจสอบ ในการเขียนแผนควรระบุถึงขั้นตอนที่ใชในการรวบรวม
เอกสาร วัตถุประสงคในการตรวจสอบ ขอบเขตระดับการตรวจสอบที่ตองการ เทคนิค ความเสี่ยง ขั้นตอน
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และรายการที่ควรจะตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบน้ี ควรไดรับการอนุมัติอยางเปนลายลักษณอักษร
จากผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในกอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. การตรวจสอบและประเมินผลขอมูล ผูตรวจสอบภายในควรทําการรวบรวม วิเคราะห ตีความ
และเก็บขอมูลจากการตรวจสอบไวในกระดาษทําการ เพื่อเปนหลักฐานโดยกระดาษทําการน้ีถือเปนสมบัติ
ขององคกร ตองเก็บรักษาไวที่สํานักตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังน้ี

2.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.1.1 ทําความเขาใจในรายละเอียดของแนวการตรวจสอบ
2.1.2 ปฏิบัติตามแนวการตรวจสอบ
2.1.3 รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
2.1.4 วิเคราะหและประเมินผลขอมูล
2.1.5 หารือกับผูปฏิบัติงานเพื่อมั่นใจวาขอมูลและเอกสารหลักฐานมีความถูกตอง

เชื่อถือได
2.1.6 บันทึกผลการตรวจสอบในกระดาษทําการ
2.1.7 หัวหนาทีมผูตรวจสอบภายใน สอบทานกระดาษทําการ
2.1.8 ประชุมรวมกับผูบริหารหนวยรับตรวจ เพื่อรายงานความคืบหนาและผลการ

ปฏิบัติงาน
2.2 กระดาษทําการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

2.2.1 แนวการตรวจสอบเฉพาะเร่ืองที่แสดงถึงการปฏิบัติงานครบถวนสมบูรณ
2.2.2 กระดาษทําการทดสอบเฉพาะเร่ืองตางๆ
2.2.3 เอกสารสนับสนุนการทดสอบเฉพาะเร่ืองตางๆ
2.2.4 บันทึกคําชี้แจงและหารือกับผูบริหาร หรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจ
2.2.5 บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานในการประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายใน
2.2.6 สรุปผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ และประเด็นที่ยังหาขอยุติไมได
2.2.7 บันทึกแนวทางการรายงานตอผูที่เกี่ยวของ

3. การรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) ดังน้ี
- การรายงานตอคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรรายงานตอคณะกรรมการขององคกรและผูบริหาร

ระดับสูงเปนระยะๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน รายงานดังกลาวควรระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสําคัญ ประเด็นการกํากับ
ดูแล ตลอดจนประเด็นอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการขององคกรและผูบริหารระดับสูงตองการทราบ

- การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ผูตรวจสอบควรรายงานผลการปฏิบัติภารกิจโดยไมชักชา
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- เกณฑของการรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจควรรวมถึง
วัตถุประสงคและขอบเขตของภารกิจ ตลอดจนขอสรุป ขอเสนอแนะ และแผนเพื่อนําไปปฏิบัติ

- ในรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ ผูตรวจสอบควรมีความเห็นและ /หรือขอสรุปใน
ภาพรวมตามความเหมาะสม

- ในรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ ผูตรวจสอบควรรายงานผลงานที่เปนที่นาพอใจของ
ผูรับการตรวจดวย

- เมื่อมีการเผยแพรผลการตรวจสอบตอบุคคลภายนอกองคกร ควรระบุขอจํากัดในการ
เผยแพรและการนําผลการตรวจสอบไปใชตอ

- การรายงานความคืบหนา และผลของงานใหคําปรึกษา อาจมีรูปแบบ และสาระแตกตางกัน
ไป ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละงานและความตองการของผูรับคําปรึกษา

- คุณภาพของการรายงาน การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ควรมีความถูกตอง เที่ยงธรรม
ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค ครบถวน และทันกาล

- การเผยแพรผลงานตรวจสอบ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรรายงานผลการปฏิบัติ
ภารกิจใหแกบุคคลที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม

- หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ เปนผู รับผิดชอบในการเสนอรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบตอผูที่เกี่ยวของที่สามารถทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาผลการตรวจสอบ น้ันจะไดรับการพิจารณา
อยางเหมาะสม

- กอนการเสนอผลการตรวจสอบแกบุคคลภายนอกที่ไมใชโดยขอบังคับทางกฎหมายหรือ
คําสั่งของทางการ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรจะ

1. ประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร
2. ปรึกษากับฝายบริหารระดับสูงและ/หรือที่ปรึกษาทางดานกฎหมายตามความ

เหมาะสม
3. ควบคุมการเผยแพรผลการตรวจสอบโดยระบุขอจํากัดการใชผลการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2542 กําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการตรวจสอบภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ
รวมทั้งใหมีการติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่งการรายงานผลการตรวจสอบนับเปนหนาที่สําคัญประการหน่ึง
ของผูตรวจสอบภายใน เปนการรายงานผลการตรวจสอบจากขอเท็จจริงที่ตรวจพบ การวิเคราะห
ผลกระทบ ตลอดจนขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแกไขที่เปนประโยชนตอผูรับตรวจและตอ
องคกร คุณภาพของการรายงาน ผลการตรวจสอบดังกลาวจะดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ความสมบูรณครบถวนของขอมูลที่รวบรวมได ความชัดเจนและสาระสําคัญของ
รายงาน การดึงประเด็นที่สําคัญและนําเสนอในรูปแบบที่กระชับ งายตอการศึกษาและนําไปปฏิบัติ ดังน้ั น
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รายงานผลการตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะทอนผลการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร และของ
ผูตรวจสอบภายในองคกรน้ันๆตอผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการตรวจสอบเปนลาย
ลักษณอักษร เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ ปรึกษาหารือถึงผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะกับระดับ
ผูบริหารในระดับที่เหมาะสมกอนที่จะออกรายงาน องคประกอบที่สําคัญในการรายงานผลคือ

3.1 วัตถุประสงคของรายงานตองตรงกับขอเท็จจริง เพื่อรายงานผลการตรวจสอบไปยังหัวหนา
สวนราชการ ผูบริหารและหนวยรับตรวจถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ การควบคุมและกระบวนการกํากับดูแลที่ดีของหนวยรับตรวจวามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม มีสิ่งที่ตรวจพบและ
ขอเสนอแนะ แนวทางที่จะใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหหนวยรับตรวจดําเนินการปรับปรุ ง
แกไขเพื่อใหการดําเนินงานดีขึ้น อันเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร อยางไรก็ตาม การจัดทํารายงาน
การตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในพึงตระหนักถึงวากําลังเสนอรายงานตรวจสอบใหใคร ในรายงานผลการ
ตรวจสอบตองตรงตามวัตถุประสงค ไมมีอคติ ปราศจากการแทรกแซง สิ่งที่ตรวจพบ ขอสรุปและ
ขอเสนอแนะควรจะสมเหตุสมผล

3.2 รายงานตองงายตอการทําความเขาใจและมีเหตุผล การเขียนรายงานตองทําใหผูอานสามารถ
เขาใจไดงาย หลีกเลี่ยงคําศัพททางเทคนิคที่จําเปนและมีการใหขอมูลสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ กระชับ
และตรงประเด็น ไมมีรายละเอียดที่ไมจําเปน เน้ือหาสาระของรายงานจะชวยใหผูรับการตรวจสอบและ
องคกรไดปรับปรุงสิ่งตางๆ เมื่อมีความจําเปน

3.3 องคประกอบของรายงาน ควรระบุถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี
- หลักเกณฑ หมายถึง มาตรฐาน การวัดคาหรือความคาดหวังที่จะใชประเมินและ/

หรือตรวจสอบ
- สถานการณหรือเงื่อนไข หมายถึง หลักฐานที่ตรวจพบวาเกิดอะไรบาง
- สาเหตุ หมายถึง เหตุผลสําหรับความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางสิ่งที่คาดไวกับ

สถานการณความเปนจริง
- ผลกระทบ หมายถึง ความเสี่ยงขององคกรที่ถูกตรวจสอบ แตกตางกันไปเพราะ

เงื่อนไขที่แตกตางกัน การกําหนดระดับความเสี่ยง ตองพิจารณาถึงผลกระทบตองบการเงินใน
องคกร

- ขอเสนอแนะ หมายถึง แนวทางแกไขและขอมูลสนับสนุนอ่ืนที่มีความชัดเจน
แยกสวนงานได

ประเภทของรายงานผลการตรวจสอบ
1. รายงานระหวางกาล (Interim Report) เปนรายงานที่จัดทําขึ้นทันที เมื่อพบปญหาหรือ

เร่ืองสําคัญที่ตองแกไขเรงดวน มีผลกระทบตอความเสียหายขององคกร นอกจากน้ี ยังใชในกรณีมีการ
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เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบหรือยืดระยะเวลาโครงการตรวจสอบ รายงานระหวางกาลอาจเปน
การรายงานดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได

2. รายงานสรุป (Summary Report) เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอหัวหนาสวน
ราชการ โดยสรุปภาพรวมของการตรวจสอบ เร่ืองที่ควรแกไข และเร่ืองที่สําคัญที่หัวหนาสวนควรทราบ

3. รายงานการตรวจสอบคร้ังสุดทาย (Final Audit Report) เปนรายงานที่ตองจัดทํา
หลังจากมีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และตองจัดทําทุกคร้ังแมว าจะไดมีการรายงานระหวางกาล
แลว หรือหนวยรับตรวจไดดําเนินการแกไขตามประเด็นที่ตรวจพบเรียบรอยแลว

4. สรุปรายงานการตรวจสอบประจําป (Annual Report) รายงานประเภทน้ีมีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอผูบริหารระดับสูง Audit Committee และหัวหนาผูตรวจสอบภายใน เพื่อที่จะนํามา
พัฒนาภาพรวมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา

หมวดท่ี 500 การบริหารงานของสํานักตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน มีหนาที่บริหารงานอยางเหมาะสมเพื่อทําใหงาน

ตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค และความรับผิดชอบที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร มีการใชทรัพยากร
ของสํานักตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เปนไปตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายในที่สําคัญ 8 สวนดังน้ี

1. การกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
ภายใน มีหนาที่เสนอกฎบัตร ระบุวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบ
ภายใน โดยผานความเห็นชอบจากฝายบริหารและคณะกรรมการ

2. การวางแผนการบริหารสํานักตรวจสอบภายใน แผนงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และเปาหมายขององคกร โดยเปาหมายของสํานักตรวจสอบภายใน ควรจะ
สามารถดําเนินการใหบรรลุผลไดตามแผนการปฏิบัติการและงบประมาณที่กําหนดไว สามารถวัดผลได
และกําหนดเกณฑในการวัดผลรวมทั้งวันที่แลวเสร็จของงานดวย ในการวางแผนการกําหนดงาน
ตรวจสอบ ตองมีการจัดลําดับความสําคัญของงานตรวจสอบ โดยจะพิจารณาถึง

- วันที่และผลการตรวจสอบคร้ังที่ผานมา
- การเปดเผยขอมูลทางการเงิน
- ความตองการของฝายบริหาร
- การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดานการปฏิบัติการ ระบบงานและการควบคุมภายใน
- โอกาสที่จะไดประโยชนจากการตรวจสอบ
- ความสามารถของผูตรวจสอบภายในที่แตกตางจากคนกอน
การประเมินความเสี่ยง จะเปนกระบวนการสําคัญในการจัดทําแผนงานตรวจสอบ รวมทั้ง

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ การกําหนดปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของและการประเมินความสัมพันธที่สําคัญของ



45

กิจกรรมกับปจจัยความเสี่ยง โดยความเสี่ยงน้ันหมายถึง โอกาสที่เหตุการณ หรือการกระทําที่เกิดขึ้นแลว
จะสงผลเสียหายใหแกองคกรซึ่งจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจผิดพลาด จากการใชขอมูลที่ไมถูกตอง
ลาชา ไมสมบูรณ และเชื่อถือไมไดการผิดพลาดในการจดบันทึกรายการ ลงบัญชีไมถูกตอง

การทุจริตในการทํารายงานทางการเงิน การขาดทุนทางการเงินและการเปดเผยขอมูลทาง
การเงิน

- ความลมเหลวในการดูแลทรัพยสินใหปลอดภัย ลูกคาไมพึงพอใจ องคกรเสียชื่อเสียง
- เกิดความลมเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบขอบังคับ
- เกิดจากการจัดหาทรัพยากรมาใชอยางประหยัด ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เกิดความลมเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค แผนการที่วางไว
ขั้นตอนแรกของการประเมินความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงในการกําหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ตองประกอบดวยเน้ือหา หนวยงานหรือระบบ ซึ่งสามารถใหคําจํากัดความและประเมินไดถึงผลกระทบ
และรูปแบบของความเสี่ยง จากปจจัยความเสี่ยงเปนตัวกําหนดความสัมพันธที่สําคัญของเงื่อน ไขและ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แลวอาจทําใหเกิดผลเสียหายแกองคกร ปจจัยความเสี่ยงที่ใชตองจํากัดมากพอที่จะ
เชื่อมั่นไดวาการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมเพียงพอ

ปจจัยความเสี่ยง อาจรวมถึง
- จริยธรรมและความกดดันของฝายบริหารที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
- ความสามารถ ความเพียงพอ คุณธรรมของบุคลากร
- ขนาดของสินทรัพย หน้ีสิน หรือจํานวยรายการ
- เงื่อนไขทางการเงินและเศรษฐศาสตร
- เงื่อนไขทางการแขงขัน
- ความซับซอนหรือการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม
- ผลกระทบจากลูกคา ผูขาย กฎระเบียบของรัฐบาล
- ระดับของระบบขอมูลที่ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
- สภาพภูมิศาสตรของการปฏิบัติงาน
- ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและความมีประสิทธิภาพ
- การเปลี่ยนแปลงขององคกร การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
- ดุลยพินิจของฝายบริหารและการประมาณคาทางบัญชี
- การยอมรับผลการตรวจสอบ และมาตรการแกไข
- วันที่และผลจากการตรวจสอบคร้ังที่ผานมา

การประเมินความเสี่ยง จึงเปนกระบวนการที่เปนระบบ โดยใชวิจารณญาณในวิชาชีพเพื่อประเมิน
วาเหตุการณหรือเงื่อนไขใด อาจสงผลเสียตอองคกรและใชในการวางแผนการตรวจสอบ แลวจัดงานที่มี
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ความเสี่ยงสูงไวในลําดับตน ตองรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หารือกับคณะกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงกับผูบริหารระดับตางๆ และเจาหนาที่ในสํานักตรวจสอบภายในกับผูสอบบัญชี พิจารณากฎหมาย
และระเบียบที่บังคับใช วิเคราะหขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานทบทวนรายงานผลการตรวจสอบ
คร้ังกอน ทิศทาง แนวโนมของอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงควรจัดทําปละ
คร้ัง ทบทวนกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบกอนหลัง อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากความเสี่ยงอยูเสมอ

3. การกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ตองกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางและเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับผูตรวจสอบ

4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองจัดทําแผนในการ
คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร โดยจัดทําคําบรรยายลักษณะงานสําหรับพนักงานในแตละระดับ คัดเลือก
บุคคลที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนจัดการฝกอบรมสนับสนุนใหผูตรวจสอบ
ภายในแตละคนอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง

5. การประสานงานกับผูสอบบัญชี ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน มีหนาที่ประสานงาน
กับผูสอบบัญชี โดยการรวมประชุมกันเปนระยะ เพื่อใหแนใจวาขอบเขตของการตรวจสอบครอบคลุมงาน
ที่จําเปน และลดงานที่ซ้ําซอน โดยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองชี้แจงถึงเร่ืองเหลาน้ีกับผูสอบ
บัญชี เพื่อใหเกิดความเขาใจดังน้ี

- จุดออนของการควบคุมภายในที่สําคัญ
- ขอผิดพลาดและรายการปกติ
- การกระทําผิดกฎหมาย
- การตัดสินใจของฝายบริหารและการประมาณคาทางบัญชี
- การปรับปรุงการตรวจสอบที่สําคัญ
- การไมเห็นดวยกับฝายบริหาร
6. การสรางความมั่นใจในคุณภาพ จุดมุงหมายของการทําแผน เพื่อทําใหแนใจไดพอควร วา

งานตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน กฎบัตรของสํานักตรวจสอบ
ภายในและมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวของ แผนที่จะทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพจะประกอบดวย การควบคุม
งาน การสอบทานภายในและการสอบทานจากภายนอกในการปฏิบัติตามมาตรฐาน มิไดหมายความเพียง
แคการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบที่วางไว  แตยังรวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนความนาเชื่อถือตอหนวยงานตางๆ ดวย

การสอบทานภายในอยางมีแบบแผน เปนการปฏิบัติเพื่อประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ
และความมั่นใจในคุณภาพของสํานักตรวจสอบภายใน วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในมากนอยเพียงใด ทั้งน้ีการสอบทานควรกระทําโดยบุคคลภายนอกที่มีความรู
ความสามารถ เปนอิสระ ไมมีสวนไดเสียกับองคกร อยางนอยที่สุดควรกระทําสามปตอหน่ึงคร้ัง โดยจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไข
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7. การบริหารบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติสูงสุด ซึ่งเปน
ขอพึงปฏิบัติของผูบริหารของสํานักตรวจสอบภายในที่มีตอผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
มาตรฐานแหงวิชาชีพ เปนไปดวยความสุขใจ โดยที่ผูใตบังคับบัญชาพึงปฏิบัติงานที่รับมอบหมายดวย
ความพึงพอใจในงานที่ทํา ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร เอาใจใสดวยความต้ังใจ ใครครวญไตรตรองหา
วิธีทํางานใหเกิดผลดีที่สุดและพัฒนางานใหดีขึ้น ใหความเห็นที่สรางสรรคและคําปรึกษา เพื่อประโยชน
ของหนวยงานน้ันๆ ใชถอยคําที่สุภาพเรียบรอย ไมถือตัวในระหวางปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอยางเสมอ
ตนเสมอปลาย

8. หลักการบริหารทรัพยากรของสํานักตรวจสอบภายใน การสรางวัฒนธรรมของสํานัก
ตรวจสอบภายใน ตองเอ้ืออํานวยตอการรวมพลังขององคประกอบยอยๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจใหญ โดยมุงมั่น
ในจริยธรรมและความเปนวิชาชีพอยางสมานสามัคคี เคารพกติกา ในการบริหารวัตถุประสงค เพื่อรักษา
ดุลยภาพขององคกรอันไดแก ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด มุ งมั่นในคุณภาพและ
ตระหนักในสภาพแวดลอม โดยใชการบริหารกลยุทธ กําหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ที่สุด สูญเสียแรงงาน เวลา ทรัพยากรนอยที่สุด และไดผลมากที่สุดในการบริหาร ผูตรวจสอบภายในตอง
ยึดหลักการมีผลตอบแทนที่ดีสมกับความรูความสามารถ มีฐานะศักด์ิศรีทางสังคม มีผลงานและไดรับการ
ยอมรับจากผูบริหาร รวมทั้งผูรับการตรวจสอบ และมีความสุขในการประกอบวิชาชีพ

ความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายใน ผูบริหารระดับสูงและผูรับการตรวจสอบ
ปจจัยที่ทําใหการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางแท จริงน้ัน

นอกจากผูตรวจสอบภายในตองเปนผูทีมีความรูความสามารถแลว จะตองมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
น้ัน นอกจากน้ันตองไดรับการสนับสนุน และความเชื่อถือในการตรวจสอบภายในจากผูบริหารขององคกร
รวมทั้งการไดรับความรวมมือจากผูรับการตรวจสอบดวย ทั้งผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในและผูรับการ
ตรวจลวนมีความสําคัญและสัมพันธกันหากขาดความสัมพันธ ระหวางปจจัยใดปจจัยหน่ึงแลว การ
ตรวจสอบภายในก็ยากที่จะประสบความสําเร็จได

สรุปความสัมพันธ
1. ความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายใน กับระบบการตรวจสอบภายในที่ดี การที่จะมีระบบ

การตรวจสอบภายในที่ดีได ยอมตองขึ้นอยูกับความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในในการที่จะ
กําหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผูตรวจสอบภายในตองมี
ความสามารถที่จะดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางครบถวนและถูกตอง เพื่อใหได
ผลงานที่เปนประโยชนตอผูบริหารขององคกรอยางแทจริง

2. ความสัมพันธระหวางผูบริหารขององคกรกับผูตรวจสอบภายใน ผูบริหารจะตองใหการ
สนับสนุนการตรวจสอบภายในอยางเต็มที่ โดยจัดใหผูตรวจสอบภายในมีสถานภาพที่เหมาะสมภายใน
องคกร เพื่อใหเกิดความเปนอิสระแกผูตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติตามขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ
ที่ไดกําหนดไว โดยการกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมภายในองคกรกับผูที่จะมาทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ
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ภายใน ขณะเดียวกันผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตามระบบการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอผูบริหารใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากองคกรมีการตรวจสอบภายในที่ดี ผูบริหารยอมมี
เวลาในการคิดสรางสรรคและริเร่ิมงานใหมๆ ไดมากขึ้น โดยสามารถมั่นใจวา ระบบการควบคุมภายในที่
ใชอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหเกิดความมั่นใจ

3. ความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายในกับผูรับการตรวจสอบ การตรวจสอบภายในที่ดี จะ
เปนประโยชนตอผูบริหารไดมากที่สุดน้ัน ผูตรวจสอบภายในจะตองมีการประสานงานกับผูรับการตรวจ
ใหเขาใจงานตรวจสอบอยางถูกตอง อันจะกอใหเกิดความสัมพันธและความรวมมือที่ดีจากผูรับการ
ตรวจสอบ ในการที่จะใหขอมูลและหลักฐานตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการตรวจสอบ

4. ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรับการตรวจสอบ เน่ืองจากผูรับการตรวจสอบเปน
ผูปฏิบัติงานที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ดังน้ัน เมื่อผูตรวจสอบภายในไดรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในใหผูบริหารไดรับทราบแลว ผูบริหารก็จะพิจารณาสั่งการใหผูรับการตรวจสอบไดถือ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะตางๆ ตามรายงานการตรวจสอบ อันจะกอใหเกิดการบริหารงานที่ดีตอไป

ผลงานของผูตรวจสอบภายใน
ผลงานของผูตรวจสอบภายในคือ รายงานผลการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบภายในจะรายงาน ให

ผูบริหารหนวยงานทราบภายในเวลาอันสมควร หรืออยางนอยทุก 2 เดือน หรือเมื่อตรวจสอบเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงแลวเสร็จตามแผนในกรณีเร่ืองที่ตรวจพบ เปนเร่ืองที่จะมีความเสียหายอยางรายแรงตอทางหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบใหทราบทันที รายงานดังกลาว จะเปนการ
สรุปผลที่ไดจากการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน ขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดที่ตรวจพบ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พรอมขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรั บปรุงแกไข รายงานของผู
ตรวจสอบภายใน สามารถจะจัดทําในรูปของรายงานเปนลายลักษณอักษร หรือดวยวาจาซึ่งขึ้นอยูกับ
ประเด็นที่เห็นควรตองใหมีการแกไขอยางทันทวงที ซึ่งผูบริหารควรใหความสําคัญกับรายงานดังกลาว
ตลอดจนนําขอเสนอแนะมาพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป ผลจากจากใหการสนับสนุนและการ
ใหความสําคัญของผูบริหาร จะยิ่งชวยใหทุกๆ หนวยงานสามารถใชประโยชนจากรายงานผลการ
ตรวจสอบในการบริหารงาน และเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงแกไข การปฏิบัติงานของหนวยงานในการกํากับดูแลใหเปนไปตามความมุงหมายที่กําหนด
ไวได

สรุปแนวคิดน้ี เพื่อทําใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกรทั้งในเร่ืองประสิทธิภาพ การประเมินผล
การดําเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการใหคําปรึกษา ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสวนงานรัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่ดี เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร
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1.3 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับความคิดเห็น
ไดมีผูใหความหมายของความคิดเห็น ไวดังน้ี
ศรีสมบูรณ  แยมกมล ไดสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นวา เปนการแสดงออกทางความรูสึก หรื อ

ความเชื่อมั่นตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลสิ่งน้ันโดยมี
อารมณ  ประสบการณ และสภาพแวดลอมในขณะน้ันเปนพื้นฐานการแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกตองหรือไม
ก็ได อาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได ความคิดเห็นน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
การแสดงความคิดเห็นอาจทําไดดวยคําพูด หรือการเขียนก็ได

กมลรัตน หลาสุวงษ(2527) ใหแนวคิดวา ความคิดเห็น (Opinion) เปนการแสดงออกโดยการพูด
หรือเขียนเกี่ยวกับ เจตคติ ความเชื่อหรือคานิยมของบุคคล และสรุปไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกที่
เกิดจากความรูสึกภายในตางๆ ซึ่งความรูสึกภายในน้ันอาจเปนเพียงเจตคติ ความเชื่อ และคานิยม ถาจะ
กลาวในลักษณะของพฤติกรรมในแงจิตวิทยาก็กลาวไววา เจตคติ ความเชื่อและคานิยมเปนพฤติกรรม
ภายในที่ไมมีผูใดสังเกตหรือทราบไดนอกจากตัวของเขาผูน้ัน แตความคิดเห็นเปนพฤติกรรมภายนอกที่
ผูอ่ืน สามารถสังเกตหรือทราบไดอยางชัดเจน ดังน้ัน คนที่มีเจตคติหรือความเชื่อหรือคานิยมอยางหน่ึง แต
ถาเขาไมแสดงความคิดเห็นออกมา ก็จะไมมีผูใดทราบเลยวาเขามีเจตคติหรือความเชื่อหรือคานิยมเชนใด

ประเภทของความคิดเห็น
วิรัช เจียมบรรจง(2532) อางโดย ศิริศักด์ิ สังหพรพงศ (2547) ไดแบงความคิดเห็นไว 2 ประเภท
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด เปนความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณ

ซึ่งสามารถทราบทิศทางได ทิศทางบวก ไดแก ความรักจนหลงบูชา ทิศทางลบ ไดแก รังเกียจม าก ความ
คิดเห็นประเภทน้ีจะรุนแรงเปลี่ยนแปลงไดยาก

2. ความคิดเห็นจากความเขาใจ การมีความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจ
ตอสิ่งน้ัน เชน ความรูความเขาใจในทางที่ดี ไดแก ชอบ ยอมรับ เห็นดวย ความรูความเขาใจในลักษณะเปน
กลางไดแก เฉยๆ ไมมีความคิดเห็น และความเขาใจในทางที่ไมดี ไดแก ไมชอบ รังเกียจ ไมเห็นดวย

การวัดระดับความคิดเห็น เปนลักษณะของแตละบุคคล การวัดจึงวัดจากแรงจูงใจ การรับรู แตมี
ขอแตกตางของประสบการณและปจจัยอ่ืนๆ จึงมีวิธีวัดความรูสึกดังน้ี

1. การฉายภาพ เปนการวัดโดยการสรางจินตนาการจากภาพ โดยภาพจะเปนตัวกระตุนใหบุคคล
แสดงความคิดเห็นออกมา และสามารถพิจารณาไดวาบุคคลมีความคิดเห็นหรือมีความรูตอภาพที่เห็น ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับมา

2. การสัมภาษณ เปนการซักถามบุคคลชวยใหไดขอมูลที่ขยายครอบคลุมทั้งในอดีต ปจจุบันและ
อนาคต

3. การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการวัดความคิดเห็นที่สิ้นเปลืองเวลา และเงินทุนนอยกวาวิธีอ่ืน
โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมที่ตองการศึกษาไดตอบกลับมา แตมีขอจํากัดอยูวาผูที่ถูกถามตองอานออก
เขียนได
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4. การเลาความรูสึก เปนการวัดโดยการใหบุคคลเลาความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกมา ซึ่งผู
เลาจะบรรยายความรูสึกนึกคิดตามประสบการณและความสามารถออกมา ถึงแมจะไมสามารถวัดความ
คิดเห็นไดโดยตรงแตเน่ืองจากความคิดเห็นเปนการแสดงออกดวยภาษาพูด ภาษาเขียนจึงสามารถวัดได
จากการแสดงออกดังกลาว โดยอาศัยเคร่ืองมือตางๆ เชนการตอบแบบสอบถาม การฉายภาพ การสัมภาษณ
และการเลาความรูสึก เปนตน

การวัดความคิดเห็น  ความคิดเห็นจะสงผลถึงความคิดเห็น และการแสดงออกถึงพฤติกรรมของ
บุคคล การวัดระดับความคิดเห็นจะชวยใหสามารถกําหนดแนวทาง หรือนโยบายตางๆ ใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความคิดเห็นสวนรวมได  การวัดความคิดเห็น ความคิดเห็น คานิยมและแรงจูงใจ ไดมีการ
สรางแบบทดสอบสําหรับวัดสิ่งตางๆ ดังกลาว แตยังไมสามารถที่จะแยกจากกันได  เพราะมีบางสวนที่
ซ้ําซอนกันอยู  การสํารวจความคิดเห็นมักจะเปนการถามสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เชน การสํารวจความคิดเห็น
ของพนักงานตอการเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลที่ไดออกมาจากการสอบถามอาจทําโดยการใช
แบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็นเหลาน้ี จะเปนตัวชี้วัดความตองการ ความพอใจ การยอมรับ
เห็นดวย หรือไมเห็นดวย

จากความหมายของความคิดเห็น จึงสรุปไดวา ความคิดเห็น เปนการแสดงออกถึงความรูสึก
ความคิด ของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งอาจจะเปนกลุมคน หรือสถานการณโดยอาศัยพื้นฐานความรู
ประสบการณ และสภาพแวดลอม ซึ่งความคิดเห็นดังกลาวอาจแสดงออกมาในรูปของการยอมรับ หรือการ
ปฏิเสธ อาจจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ตองการหรือไมตองการใหเปนอยางน้ัน สิ่งตางๆ เหลาน้ีขึ้นอยู กับ
อิทธิพลและความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอสิ่งน้ันในลักษณะของการประเมินคา

ความสําคัญของความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็นเปนการศึกษาความรูสึกของบุคคล กลุม
คน ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง แตละคนจะแสดงความเชื่อและความรูสึก ออกมาโดยการพูด การเขียน
ความสําคัญของความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการวางนโยบายในดานตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานในองคกร การดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

จากความหมายของความคิดเห็นดังกลาว จึงสรุปไดวา ความคิดเห็นมีความสําคัญที่จะเปน
ประโยชนตอการวางนโยบายในดานการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

1.4 ปญหา อุปสรรค ตอการพัฒนางานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ไดมีผูใหความหมายของปญหา อุปสรรคของการตรวจสอบภายใน ไวดังน้ี
นนทพล น่ิมสมบุญ (2537, หนา 25-27) กลาววา ปญหา และอุปสรรคการตรวจสอบภายในมัก

เปนเพราะบุคลากร 3 กลุม ที่มีความเขาใจตอการตรวจสอบคลาดเคลื่อนไปจากที่ควร ดังน้ี
ปญหาดานผูบริหารระดับสูง ซึ่งอาจเปนตนเหตุโดยมิไดต้ังใจในกรณี ตางๆ ดังตอไปน้ี
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1. มิไดจัดใหสํานักงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงตอผูบริหารระดับสูงสุดหรือผูบริหารที่มีอํานาจ
เพียงพอขององคกรน้ัน ทําใหขาดความเปนอิสระที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ และการนําขอเสนอแนะ
ไปสูการปฏิบัติ

2. ผูบริหารไมไดจัดเวลาใหกับงานตรวจสอบภายในอยางเพียงพอ เชน ไมมีเวลาสําหรั บผู
ตรวจสอบภายในเพื่อเขาพบหรือปรึกษา หรือไมมีเวลาสําหรับการอานรายงานการตรวจสอบ ทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความทอใจ

3. ผูบริหารมอบหมายงานไมตรงกับหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน เชน มอบหมายใหผูตรวจ
สอบภายในปฏิบัติงานประจําในฐานะเปนผูกรองงานที่เสนอมาใหผูบริหารสั่งการ หรือมอบหมายงาน
ลักษณะตรวจกอนจายใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติ หรือใหเปนกรรมการที่มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงซึ่งผูตรวจสอบภายในจะตองตรวจสอบเร่ืองน้ันตอไป เปนตน

4. ผูบริหารไมเขาใจหลักการบริหารที่ดี จึงไมใหความสนใจกับการตรวจสอบภายในหรือจัด
ระดับความสําคัญของงานน้ีไวในระดับตํ่า

5. ผูบริหารแตงต้ังผูตรวจสอบภายในที่ไมมีความสามารถ มีปญหาดานการติดตอ ประสานงาน
6. ผูบริหารไมใหการสนับสนุนงานตรวจสอบภายในอยางเหมาะสม เชน จัดใหมีการตรวจสอบ

ภายในในองคกรโดยขาดการประชาสัมพันธ ไมเชิญผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุมในเร่ืองที่เกี่ยวของ
ไมติดสินใจสั่งการในเวลาอันควรหลังจากผูตรวจสอบภายในเสนอรายงาน

7. ผูบริหารงานหมุนเวียนโยกยายเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเขา-ออกบอย หรือจัดอัตรากําลังให
ไมเพียงพอ หรือใหผลตอบแทนตํ่า

ปญหาดานผูตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจเปนตนเหตุแหงความลมเหลวไดในกรณีตางๆ ตอไปน้ี
1. ผูตรวจสอบภายในขาดมนุษยสัมพันธที่ดี
2. ผูตรวจสอบภายในขาดความรูในหลักการนําเสนอที่ดี จัดทํารายงานการตรวจสอบไมเปนไป

ตามมาตรฐาน ขอสรุปและขอเสนอแนะไมชัดเจน
3. ผูตรวจสอบภายในไมเขาใจวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในที่ถูกตองและทันสมัย มัก

ตรวจเชิงจับผิดการปฏิบัติงานของผูอ่ืน
4. ผูตรวจสอบภายในคิดวาตนเองขาดความรูทางเทคนิค และไมรูจักใชที่ปรึกษาจากภายนอกให

เปนประโยชน จึงไมกลาตรวจสอบลึกซึ้งมาก ขอบเขตการปฏิบัติงานจึงแคบกวาที่ควร
5. ในการพิจารณาปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไข ผูตรวจสอบภายในมองปญหาในมุมแคบ

ขอเสนอแนะจึงมักเห็นเปนเร่ืองไมสําคัญ
6. ผูตรวจสอบภายในขาดหลักเกณฑที่ดีในการเลือกเร่ืองที่ตรวจสอบ ทําใหผลการตรวจขาด

ความนาสนใจ ไมเปนประโยชนที่เดนชัด ซึ่งเมื่อเปนเชนน้ีบอยคร้ัง จึงทําใหผูบริหารไมเห็นความสําคัญ
ของงานตรวจสอบ
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ปญหาดานผูรับการตรวจสอบ ผูรับตรวจ ประกอบดวย ผูบริหารระดับกลาง ไดแก หัวหนา
หนวยงานตางๆ ในองคกร หรือบุคลากรในระดับปฏิบัติงานทั้งหลาย ซึ่งอาจเปนตนเหตุแหงความลมเหลว
ไดในกรณีตางๆ ตอไปน้ี

1. ผูตรวจสอบไมเขาใจวัตถุประสงคในการตรวจสอบ และไมเห็นความสําคัญของงาน
ตรวจสอบภายใน

2. เกิดการตอตาน หรือไมใหความรวมมือกับผูตรวจสอบภายใน เพราะคิดวาผูตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่จับผิดเพื่อฟองผูบริหาร นําความเดือดรอนมาให

3. ผูรับตรวจไมใหการยอมรับผูตรวจสอบภายใน เพราะคิดวาตนเองเปนผูรูเร่ืองงานที่ปฏิบัติ
ดีกวาผูตรวจสอบภายใน และเห็นวาผูตรวจสอบภายในกาวกายงานของผูรับตรวจ

ปนัดดา จรัสพิทยากุล (2538, หนา 44) กลาววา ผูตรวจสอบภายในประสบปญหาในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 3 ดาน ดังน้ี

ปญหาดานบุคลากร คือ ผูตรวจสอบภายในขาดความรู ความสามารถ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขาดความเปนอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความคิดเห็น สถานภาพ
ไมชัดเจน ทําใหขาดความมั่นคงและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน

ปญหาดานการสนับสนุน คือ การปฏิบัติงานขาดปจจัยในการสนับสนุน ไดแก การอํานวยความ
สะดวกตอการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ขอมูลขาวสารตางๆ และมีสถานภายไมชัดเจน
ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ปญหาดานการดําเนินงานตรวจสอบ สิ่งที่ทําใหการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในขาดประ
สิทธิภายคือ ไมมีแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน เคร่ืองมือการตรวจสอบไมเหมาะสม และการรายงานผลการ
ตรวจสอบไมไดรับการยอมรับจากหนวยรับตรวจและผูบริหาร

กองตรวจสอบการใชทรัพยสินของรัฐ (2541) ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ไดสรุปปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ไวดังน้ี

1. ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน
1.1 บุคลากรยังขาดประสบการณในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากไมเคยปฏิบัติงานดานน้ีมา

กอน ยังขาดประสบการณในการตรวจสอบทั้งในระดับแผนงาน งานและโครงการ ทําใหขาดค วามพรอม
ในการตรวจสอบการดําเนินงาน

1.2 แนวทางหรือวิธปีฏิบัติงานในการตรวจสอบการดําเนินงานระดับแผนงาน ยังไมมีการ
กําหนดเปนคูมือหรือวิธีปฏิบัติงานที่เปนทางการ ทําไดเพียงการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบในระดับ
แผนงาน ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดในระดับหน่ึงแตยังไมชัดเจนเพียงพอ จึงทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนอยางลาชา
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2. ขอจํากัดในหนวยรับตรวจ
2.1 ความแตกตางของโครงสรางแผนงานตามเอกสารงบประมาณ กับของหนวยงานผูรับ

ตรวจ ทําใหการวิเคราะหความเชื่อมโยงของงาน/โครงการที่หนวยรับตรวจดําเนินการ กับวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนงานทําไดยาก ซึ่งสงผลตอการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
งานเปนอยางมาก

2.2 หนวยรับตรวจขาดการกําหนดตัวชี้วัด ทั้งทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แผนงาน ทําใหทีมงานตรวจสอบตองศึกษางานและกําหนดตัวชี้วัดขึ้นเองโดยทําความตกลงกับหนวยผูรับ
ตรวจกอนการตรวจสอบ ทําใหเสียเวลาในการดําเนินการดังกลาวมาก

จากความหมายของปญหา อุปสรรค ตอการพัฒนางานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ดังกลาว จึงสรุปไดวา ปญหา และอุปสรรคของผูตรวจสอบภายในเกิดขึ้นทั้งความคิดเห็นของผูรับตรวจ ,
ปญหาการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และคุณสมบัติ การขาดประสบการณ ของผูตรวจสอบภายใน
เอง

2. ประวัติการประปาสวนภูมิภาค
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุง

และขยายกิจการประปาในสวนภูมิภาคใหดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในสวนภูมิภาค หนวยงาน
กอสรางประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ, กิจการประปาชนบท,หนวยงานกอสรางประปาภูมิภาคของ
กรมโยธาธิการ, กิจการประปาชนบทและหนวยงานกอสรางประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มาจัดต้ังเปนการประปาสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเปนพระราชบัญญัติ
การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2522 มีวัตถุประสงคในการใหบริการในดาน
นํ้าประปาในการอุปโภค และบริโภคแกประชาชนทั่วประเทศยกเวน ในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล

วิสัยทัศน
กปภ. จะเปนองคกรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ใหบริการนํ้าประปาอยางมีคุณภาพทั่วถึงและไดมาตรฐาน

พันธกิจ
กปภ. เปนหนวยงานที่ใหบริการนํ้าประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐ

และสุขอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ พันธกิจหลักของ กปภ. มี 3 ประการ ไดแก
1. ประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา
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2. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดหาใหไดมาซึ่งนํ้าดิบ เพื่อใชในการผลิต จัดสงและจําหนาย
นํ้าประปา

3. ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา

พื้นท่ีใหบริการและสถานการณปจจุบัน กปภ.
พื้นท่ีใหบริการ
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) แบงพื้นที่การใหบริการออกเปน 5 ภาค กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศ มีสํานักงานประปาเขต 10 แหง ที่หนาที่บังคับบัญชา กํากับดูแล และใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของการประปาตางๆ รวมทั้งสิ้น 228 แหง พรอมใหบริการนํ้าประปาแกประชาชนในทุกภูมิภาค
ของประเทศ ยกเวน กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ พื้นที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) และ
พื้นที่สัมปทานของเอกชนโดย กปภ. ไดขยายการใหบริการไปใหถึงผูใชนํ้ามากขึ้นทุกป ทั้งน้ีเพื่อรองรับ
การเจริญ เติบโตของชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยางตอเน่ือง

ปจจุบัน กปภ. สามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล
รวม 722 เทศบาล (รวมเมืองเทศบาล) (ขอมูล แผนปฏิบัติการ กปภ. 2551) หรือประมาณ 64% ของเทศบาล
ซึ่งมีอยู 1,130 แหงทั่วประเทศ ทําใหประชาชนกวา 11.54 ลานคน หรือประมาณ 92.3% ของประชาชนใน
พื้นที่บริการจํานวน 12.5 ลานคน มีนํ้าประปาที่สะอาด และราคาถูก สําหรับใชในการอุปโภคบริโภค
สงผลใหประชาชนที่ใชบริการมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีขึ้น รวมทั้งเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอีกดวย

3. การตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค

วิสัยทัศน
“มุงพัฒนางานตรวจสอบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง เพิ่มคุณคาในการปฏิบัติงาน และอยูในใจ

ผูบริหารองคการ”

พันธกิจ
1.พัฒนางานตรวจสอบและเพิ่มคุณคาใหกับองคกร
2.ปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความเปนอิสระ ซื่อสัตย และเที่ยงธรรม
3.ปฏิบัติหนาที่ตามคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ และจริยธรรมของ กปภ.ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน
4.สงเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการเพื่อนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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บทบาทภาระหนาที่
การปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการที่ดี และใหคําปรึกษาดานการควบคุมภายในแก
หนวยงานตางๆในองคกร ดวยความเปนอิสระ เที่ยงธรรม ตลอดจนเปนการเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ซึ่งจะชวยให กปภ.บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด

การปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
1. มีความยุติธรรม และไมยอมใหเกิดอคติในการปฏิบัติงาน
2. เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน
3. ไมรับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบใดๆ จากพนักงาน ลูกจาง ผูขาย

สินคาหรือบริการ หรือบุคคลภายนอกอ่ืน
4. พิจารณาและบันทึกงานที่จําเปนตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกตอง
5. พิจารณาและบันทึกหลักเกณฑของฝายบริหาร หรือหลักเกณฑอ่ืนใดที่ใชในการประเมินและ

รายงานขอตรวจพบ
6. ใชความระมัดระวังรอบคอบอยางสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ เกี่ยวของ

และเชื่อถือไดเพื่อใชประกอบผลการตรวจสอบ
7. ตระหนักถึงโอกาสที่ฝายบริหาร หรือผูปฏิบัติงานต้ังใจกระทําผิด กอใหเกิดขอผิดพลาด และ

ละเลย กอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไมมีความประหยัด ขาดประสิทธิผล เกิดความ
ลมเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายและความขัดแยงทางผลประโยชน

8. มีความรูที่เพียงพอการกําหนดปจจัยบงชี้การทุจริต
9. เปดเผยปจจัยที่บงชี้การทุจริตและเสนอแนะใหมีการสืบสวนสอบสวนตอไปตามความ

เหมาะสม
10. เปดเผยขอเท็จจริงที่มีสาระสําคัญ หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจทําใหเกิดความเขาใจ

ผิดในรายงานของผูตรวจสอบภายใน หรืออาจทําใหพิจารณาไดวาเปนการปกปดความผิดตามกฎหมาย
11. เปดเผยในรายงานในกรณีที่ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายใน
12. ไมใชขอมูลที่ไดรับมาจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนตัว
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โครงสรางการบริหารงานของการตรวจสอบภายใน
การประปาสวนภูมิภาค แบงการตรวจสอบภายในออกเปนหนวยงานระดับแผนกงาน

ประจําหนวย ตามโครงสรางการบริหารงานของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค โดยสํานักตรวจสอบภายใน จะประกอบดวย

1. ฝายตรวจสอบบัญชีและการเงิน  ประกอบดวย
- งานธุรการ
- กองตรวจสอบบัญชีและการเงิน 1
- กองตรวจสอบบัญชีและการเงิน 2
- กองตรวจสอบบัญชีและการเงิน 3

2. ฝายตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- งานธุรการ
- กองตรวจสอบปฏิบัติงาน 1
- กองตรวจสอบปฏิบัติงาน 2
- กองตรวจสอบเทคโนโลยี
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ผังโครงสรางสํานักตรวจสอบภายใน ของ การประปาสวนภูมิภาค

ภาพที่ 2-3 ผังโครงสรางสํานักตรวจสอบภายใน ของการประปาสวนภูมิภาค (ที่มา: www.pwa.co.th)
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วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค
กําหนดขึ้นจากฝายบริหาร โดยจัดใหมีการตรวจสอบภายในขึ้นภายใตการตราไวซึ่งแถลงการณ

ตรวจสอบภายใน(Audit Statement) อยางเปนทางการ ภายใต “ระเบียบของการประปาสวนภูมิภาค วาดวย
การตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับ “ระเบียบวา
ดวยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2538 กระทรวงการคลัง การตรวจสอบภายในมี
วัตถุประสงค ดังน้ี

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนการ และระบบปฏิบัติงานตางๆ ที่กําหนด
ไว

2. ตรวจสอบและประเมินแผนและมาตรการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในการดําเนินงานและ
การบริหารงาน รวมทั้งการนําแผนและมาตรการเหลาน้ันมาปฏิบัติดวยวาดีพอและเหมาะสมหรือไม และ
สงเสริมการควบคุมที่มีประสิทธิผลภายใตคาใชจายที่เหมาะสม

3. ตรวจสอบการบันทึกและการควบคุมรักษาทรัพยสินไวในลักษณะเหมาะสม และสามารถ
ปองกันความเสียหายตางๆ ไดอยางเพียงพอหรือไม

4. ตรวจสอบระบบประมวลผลขอมูลภายในวาถูกตองครบถวน เชื่อถือไดหรือไม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่รับตรวจวาเปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด
6. เสนอแนะขอแกไขในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับตรวจใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น
7. สอดสองดูแลและหามาตรการเพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค
ผูตรวจสอบภายในควรมีคุณสมบัติดังน้ี
1. คุณวุฒิขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรี
2. มีความรู ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารที่ดี เพื่อจะใชในการประเมินความเหมาะสมในการ

บริหารงาน
4. มีความรูเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของการประปาสวนภูมิภาค
5. มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและขอมูลตางๆ
6. มีความคิดริเร่ิม ชางสังเกตและมีไหวพริบดี
7. มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ ออนนอม ถอมตน รับฟงความคิดของผูอ่ืน
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อํานาจหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค
ผูตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาที่ดังน้ี

1. มีอํานาจเขาไปในหนวยงานที่รับตรวจของการประปาสวนภูมิภาค เพื่อตรวจสอบและปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย

2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากหรือนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงการควบคุม
ภายใน ความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบและระยะเวลา

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี การ
บริหารพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานและการใชทรัพยากรทุกประเภทของการประปาสวน
ภูมิภาค ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานที่รับตรวจ

4. ใหผูรับตรวจจัดสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ซึ่งหนวยงานที่รับตรวจไดจัดทํา
ขึ้นหรือมีไวครอบครองมาตรวจสอบ หรือเรียกผูรับตรวจมาชี้แจงขอสงสัย

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 4 และเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

6. ประสานงานและใหขอเสนอแนะ แกหนวยงานที่รับตรวจในดานระเบียบปฏิบัติ และการควบคุม
ภายใน วิธีปองกันการร่ัวไหลหรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินตางๆ ของการประปา
สวนภูมิภาค

7. อายัดเงินและทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานที่รับตรวจ

8. เรียกพนักงานหรือลูกจางของการประปาสวนภูมิภาคมาใหการเปนพยาน หรือชี้แจงขอเท็จจริงใน
การตรวจสอบหรือการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาในกิจการของการประปาสวนภูมิภาค

9. สอบถาม ทบทวน ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและขอกําหนดตางๆ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไข
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการบริหารงานใหเปนปจจุบัน

10. รวมประชุมและพิจารณาเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบใหเหมาะสม และสอดคลองสถานการณ
11. งานอ่ืนๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กฎบัตรของสํานักตรวจสอบ การประปาสวนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุงแกไขป 2553)
ภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายในเปนกลไกหลักอันหน่ึงในกระบวนการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนการตรวจสอบการควบคุมภายใน และติดตามการบริหารงานของฝาย
บริหารซึ่งผูวาการ การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนผูรับผิดชอบ กฎบัตรน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหผูตรวจสอบ
ของสํานักตรวจสอบและพนักงานทุกระดับของ กปภ. มีความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน
บทบาทหนาที่รับผิดชอบ ความเปนอิสระ และสิทธิของสํานักตรวจสอบ โดยกําหนดแนวทางที่มีความ
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สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

สายการบังคับบัญชา
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบเปนผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบ มีสายการบังคับบัญชาขึ้น

ตรงตอผูวาการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
1. ภารกิจ วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงาน

ภารกิจของสํานักตรวจสอบ คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่น (Assurance Service)
และใหคําแนะนําปรึกษา (Consulting Service) ดานการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี แกหนวยงานตางๆ ในองคกร ดวยความเปนอิสระ เที่ยงธรรม ตลอดจนเปนการเพิ่มคุณคา
และปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งจะชวยให กปภ. บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยจัดใหมีแนวทางและ
แผนการตรวจสอบมาใชในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวา

1. มีการกําหนดและบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการประสานงานระหวางหนวยงานอยาง
เหมาะสม

2. ขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินงานที่สําคัญ มีความถูกตอง เชื่อถือได และ
ทันเวลา

3. พนักงานของ กปภ. มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวของ

4. มีการใชทรัพยากรในองคกรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และไดรับการดูแลรักษาอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

5. แนวทาง แผนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด

6. สนับสนุนให กปภ. มีกระบวนการควบคุมที่มีคุณภาพและมีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง
7. ฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของตระหนักและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ

คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่มีผลกระทบตอ กปภ. และจัดการอยางเหมาะสม
8. ใหขอเสนอแนะ และคําปรึกษาที่เปนประโยชน ทั้งตอหนวยรับตรวจและ กปภ.

2. ความรับผิดชอบ
ผูบริหารสํานักตรวจสอบในกฎบัตรสํานักตรวจสอบฉบับน้ี หมายความถึง ผูอํานวยการสํานัก ,

ผูอํานวยการฝาย และผูอํานวยการกองที่เปนผูบริหารของสํานักตรวจสอบ โดยผูบริหารสํานักตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตอฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังน้ี
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1. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบ
สารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ภายใตภารกิจและขอบเขต การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ที่กําหนดอยางเหมาะสม อยางนอยปละ 1 คร้ัง

2. รายงานประเด็นสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมตางๆ ของ กปภ. รวมถึงบริษัท
ในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมน้ันๆ

3. ใหขอเสนอแนะแกผูบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

4. เสนอขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาและผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบประจําปและ
ความเพียงพอของทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

5. ประสานงาน และกํากับดูแลการติดตามและการควบคุมอ่ืน เชน กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดลอม และการจัดทํารายงานทางดาน
บัญชีและการเงิน

6. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3. ความเปนอิสระ
3.1 โครงสรางองคกรท่ีมีความเปนอิสระ

- สํานักตรวจสอบเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงต้ังผูอํานวยการสํานักตรวจสอบโดยพิจารณารวมกับ
ผูวาการ

- ผูวาการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนควบคุมดูแลและ
บริหารจัดการสํานักตรวจสอบแทนผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ขณะดํารงตําแหนงอยูไมได หรือจะ
แตงต้ังผูอํานวยการสํานักตรวจสอบใหรักษาการในตําแหนงดานบริหารของ กปภ. หรือบริษัทในเครือ
อ่ืนๆ ในขณะเดียวกันไมได

3.2 สายการรายงาน
- ผู อํานวยการสํานักตรวจสอบจะรายงานเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานตรวจสอบตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับบริหารงานสํานักตรวจสอบตอผูวาการ เพื่อสนับสนุนให
สํานักตรวจสอบมีความเปนอิสระ

- ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบสามารถเขารวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได
อยางเปนอิสระ สามารถนําเสนอรายงาน และหารือประเด็นที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายในของหนวยงาน
ตางๆ ของ กปภ.ไดอยางตรงไปตรงมา ทั้งในกรณีที่มีหรือไมมีฝายบริหารเขารวมประชุม
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- ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบสามารถเขาพบและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจ น
ประเด็นตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางอิสระตามความเหมาะสม

3.3 สถานภาพของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
- ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบควรมีสถานภาพสูงเพียงพอในโครงสรางองคกร โดยมี

ตําแหนงอยางนอยหรือเทียบเทากับผูบังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน เพื่อชวยใหการนําเสนอและหารือผล
การตรวจสอบภายในกับผูบริหารระดับสูงของ กปภ. เปนไปอยางมีประสิทธิผล

- คณะกรรมการตรวจสอบควรใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินผลและการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งการแตงต้ัง โยกยาย ถอดถอน และพิจารณาความดีความชอบประจําปของผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบ โดยพิจารณาขอมูลจากฝายบริหาร และพิจารณารวมกับผูวาการ

3.4 ผูตรวจสอบ
- ผูตรวจสอบตองมีความรู ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่ดวยความคิดเห็นที่ดี มีความเที่ยง

ธรรม และซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนเก็บรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ และหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือปจจัยใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการใช
วิจารณญาณในการปฏิบัติงาน

- ผูตรวจสอบไมควรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตรวจสอบหรือชวยปฏิบัติงานดาน
บริหารอ่ืนๆ ที่อาจสงผลกระทบตอความเปนอิสระของผูตรวจสอบ ในกรณีที่ไดรับมอบหมายจา กฝาย
บริหารใหรวมดําเนินงานในคณะทํางานหรือโครงการ ควรกําหนดบทบาทอยางชัดเจนในการเปนที่ปรึกษา
และใหคําแนะนําดานการควบคุมภายใน และใหมั่นใจวาเปนการดําเนินงานไมสงผลกระทบตอความเปน
อิสระของผูตรวจสอบ

- ผูตรวจสอบไมควรปฏิบัติงานตรวจสอบใหแกหนวยงาน/ฝายงาน ที่ตนเคยปฏิบัติงาน
ในระยะเวลา 1 ป กอนการตรวจสอบ เพื่อใหความเชื่อมั่นในความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน

- ผูตรวจสอบที่ปฏิบัติงานตรวจสอบใหแกหนวยรับตรวจเปนเวลานานติดตอกันหลายป
ควรไดรับการพิจารณาผลัดเปลี่ยนผูตรวจสอบจากทีมงานอ่ืน อยางสม่ําเสมอ อยางนอย 3 ป/คร้ัง เพื่อให
เกิดความเปนอิสระเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ควรคํานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบดวย

3.5 บุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- บุคคลภายนอกสํานักตรวจสอบ หรือบุคคลภายนอกองคกรสามารถเขามาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงาน
ดังกลาว ทั้งน้ีบุคคลภายนอกสํานักตรวจสอบที่เขามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไมควรมีความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานของหนวยรับตรวจของ กปภ.
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3.6 การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน
- ผูตรวจสอบตองเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบรวมถึงการเคยเปนผูบริหารในกิจกรรม/หนวยรับตรวจ ที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และความสัมพันธสวนบุคคลกับผูบริหารกิจกรรม/หนวยรับตรวจอยางเปนลายลักษณอักษรทุก
คร้ัง เสนอตอผูบริหารสํานักตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติกอนปฏิบัติงานตรวจสอบ

- หากความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบไดรับ
ผลกระทบ ทั้งโดยขอเท็จจริงหรือพฤติกรรม ผูตรวจสอบตองเปดเผยรายละเอียดของประเด็นและ
ผลกระทบตอผูบริหารสํานักตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

4. ภาระหนาท่ี
ผูบริหารสํานักตรวจสอบและผูตรวจสอบมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่ไมขัดตอความเปน

อิสระและความซื่อสัตยสุจริต ดังน้ี
4.1 จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปตามเกณฑความเสี่ยง (Risk-Based Approach) โดยพิจารณา

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความเห็นของฝายบริหาร เกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ในกรณีที่แผนการตรวจสอบ
ประจําปมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ใหมีการนําเสนอแผนการตรวจสอบประจําปฉบับ
ปรับปรุงดังกลาว แกคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติการตรวจสอบภายในกําหนดให
ครอบคลุมถึง

- ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานดานตางๆ วางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

- ตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการจัดทํารายงานทางบัญชีและการเงิน
รายงานการบริหาร ตลอดจนการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานประจําปเพื่อให
มั่นใจในความถูกตองของขอมูลในรายงานทางบัญชีและการเงิน

- ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสินและการใชทรัพยากรทุกประเภทของ กปภ. ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอองคกรและหนวยงาน

- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบริหารงาน การเงิน การบัญชี งบประมาณ การบริหาร
พัสดุและทรัพยสิน และดานอ่ืนๆ ของ กปภ. ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งนโยบายและแผนงานของฝายบริหาร ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

- สอบทานความเชื่อถือไดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ใชสนับสนุนการ
ประมวลผลและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัย
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- ตรวจสอบกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง ตามที่ไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูวาการ

4.2 นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารหนวยรับตรวจรวมทั้งผูบริหารระดับสูง  ที่ดูแล
รับผิดชอบสายงานและผูวาการฯ กปภ. เพื่อดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และสรุปประเด็นสําคัญ
ไวในรายงานรายไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ กปภ.

4.3 นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ังตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูวาการ เพื่อรับทราบความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ รวมถึงสรุปประเด็นสําคัญที่พบ
จากการตรวจสอบระหวางงวด และประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

4.4 รายงานเกี่ยวกับวิธีการ แนวทาง และการเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ใหมๆ (ถามี) ตอคณะกรรมการตรวจสอบ

4.5 นําเสนอเปาหมายและแนวทางการวัดผลการดําเนินงานของสํานักตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.6 หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแล รวมถึงการประสานงาน
และสนับสนุนตามความเหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาวมีประสิทธิภาพและลด
ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน

4.7 ประสานงานและจัดสงรายงานการตรวจสอบภายใน ใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย

5. การบริหารสํานักตรวจสอบ
5.1 นําเสนอกฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน

และอนุมัติ อยางนอยปละ 1 คร้ัง
5.2 สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และประสบการณที่เหมาะสม มาปฏิบัติงานในสํานักตรวจสอบ

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการตรวจสอบ มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ/หรือ แนวทางที่
กระทรวงการคลังกําหนดไว รวมทั้งจัดใหมีการฝกอบรมและการสนับสนุน เพื่อเสริมสรางทักษะ และ
ความรูความสามารถแกผูตรวจสอบอยางตอเน่ือง

5.3 นําเสนองบประมาณของสํานักตรวจสอบ ซึ่งไดรับการประมาณการและจัดสรร ตามขอบเขต
งานตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบประจําปที่กําหนด รวมถึงการแตงต้ัง โยกยาย ถอดถอน และ
พิจารณาความดีความชอบของผูตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตอผูวาการ

6. สิทธิ
ผูบริหารสํานักตรวจสอบและผูตรวจสอบมีสิทธิ ดังน้ี
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1) ไดรับความรวมมือจากผูบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวของ และ/หรือ บริษัทในเครือ และบริษัทรวม
ของ กปภ. ในการใหไดและเขาถึงขอมูล ทรัพยสิน และบุคลากรอยางเต็มที่ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบ
ภายในและการกํากับดูแลกิจการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) จัดสรรทรัพยากร และกําหนดความถี่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สําหรับกิจกรรมหรือประเด็น
ที่กําหนด ตลอดจนกําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบตามความเหมาะสมเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ

ผูบริหารสํานักตรวจสอบและผูตรวจสอบไมมีสิทธิ ดังน้ี
1) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ นอกเหนือขากงานตรวจสอบภายใน ดานงานบริหาร

ใน กปภ. บริษัทในเครือ และบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ กปภ.
2) จัดทําหรืออนุมัติรายงานและรายงานทางดานบัญชี
3) ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนๆ ใน กปภ. ที่ไมไดอยูในสังกัดของสํานักตรวจสอบ

ยกเวน พนักงาน กปภ. ที่ไดรับมอบหมายใหเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

7. มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบของ กปภ.จะตองปฏิบัติหนาที่ ตามคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คูมือจรรยาบรรณของ กปภ. และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพรโดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาสวนภูมิภาค (ฉบับสอนทาน ในป 2553)
วัตถุประสงค

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการ กปภ. ในการปฏิบัติหนาที่กํากับ ดูแล
โดยสอบทานกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในกระบวนการตรวจสอบ และ
กระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองประสานงานกับคณะกรรมการ กปภ. ฝายบริหาร ผูตรวจสอบและผูสอบ
บัญชี และเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล กรรมการตรวจสอบแตละคนควรมีความเขาใจ
ในบทบาทของการเปนกรรมการตรวจสอบ ธุรกิจ การดําเนินงาน การควบคุมภายในและความเสี่ยงของ
กปภ. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบวาเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎบัตรน้ีหรือไม โดยรายงานน้ีจะนําเสนอตอ
คณะกรรมการ กปภ. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเปนประจําทุกป

อํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการหรือตรวจสอบในเร่ืองตางๆ ที่อยู

ภายใตของเขตความรับผิดชอบ และมีอํานาจในการดําเนินการดังตอไปน้ี
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1. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝายบริหารและผูสอบบัญชีมีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน

2. พิจารณาการปฏิบัติงานอ่ืนที่ไมใชงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีที่ดําเนินการใหกับ
กปภ.

3. พิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการ กปภ. เกี่ยวกับการแตงต้ัง โยกยาย
ถอดถอน กําหนดคาตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจําปของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

4. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสํานักตรวจสอบ แผนการตรวจสอบและ
งบประมาณของสํานักตรวจสอบ

5. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการใหคําแนะนํา หรือ
ชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใชคาใชจายของ กปภ.

6. ขอขอมูลและความรวมมือจากพนักงานที่เกี่ยวของ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
7. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบ และที่ปรึกษาภายนอกตามความ

จําเปนและเหมาะสม
8. มอบหมายอํานาจใหกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี)

ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติและองคประกอบ
คณะกรรมการ กปภ. แตงต้ังกรรมการในคณะกรรมการ กปภ. อยางนอย 3 คน เปน

กรรมการตรวจสอบและอยางนอย 1 คน ตองมีความรูดานบัญชี หรือการบริหารการเงิน โดยกรรมการ
ตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี

1. มีความเปนอิสระ สามารถใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ดวย
ความเปนอิสระและเที่ยงธรรม

2. มีความซื่อสัตยสุจริต
3. เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือ ไววางใจและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑและบริการของ กปภ. เปนอยางดี
5. มีความเขาใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ

สามารถวิเคราะหปญหา ต้ังคําถามตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผลของคําตอบที่ไดรับอยาง
เหมาะสม

6. มีมนุษยสัมพันธดี
7. มีความคิดสรางสรรค แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ในการหารือ และรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน
8. เปนกรรมการที่ไมไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการบริหารใน กปภ. หรือไมเปน
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อนุกรรมการที่เปนผูกําหนดนโยบายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติหรือมีอํานาจในการตัดสินใจดานการบริหาร
หรือการปฏิบัติงานของ กปภ.

9. ไมเปนขาราชการประจําที่ดํารงตําแหนงในกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทน
กระทรวงการคลัง ยกเวนกรณีที่กระทรวงการคลังผอนผันใหสามารถแตงต้ังไดไมเปนขาราชการการเมือง
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมืองไมวาจะไดรับผลตอบแทนโดยตรง หรือไมไดรับ
ผลตอบแทนโดยตรงจากพรรคการเมือง

10. ไมเปนพนักงาน ลูกจางหรือที่ปรึกษาที่ไดรับผลตอบแทนจาก กปภ. บริษัทในเครือ
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกันหรือผูถือหุนรายใหญของ กปภ.ในเวลา 3 ปกอนไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการตรวจสอบ

11. ไมมีความเกี่ยวพันทางธุรกิจโดยตรงกับ กปภ. เชน การเปนที่ปรึกษาดานธุรกิจ
หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือผูที่ไดรับการวาจางจาก กปภ. ในการดําเนินการใดๆ ของ กปภ.บริษัทในเครือ
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกันหรือผูถือหุนรายใหญของ กปภ.ในเวลา 3 ปกอนไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการตรวจสอบ

12. ไมเปนญาติสนิทหรือผูแทนของผูบริหารของ กปภ.
13. มีความสามารถปฏิบัติหนาที่ และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ตราที่ไดรับมอบหมายโดยไมอยูภายใตการควบคุมของกรรมการหรือผูบริหารหรือผู
ถือหุนรายใหญของ กปภ.

14. เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ

15. ไมดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบในองคกรอ่ืนเกินกวา 3 แหงในเวลา
เดียวกัน และตองไมดํารงตําแหนงในคณะอนุกรรมการอ่ืนมากจนทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายในฐานะกรรมการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กปภ. เปนผูแตงต้ัง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือใหผูที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดทําการเลือก
บุคคลหน่ึงขึ้นมาเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบเปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบการประปาสวนภูมิภาค มีวาระการดํารง

ตําแหนงตามวาระของการเปนกรรมการในการประปาสวนภูมิภาค
การพนจากตําแหนง กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
- ครบตามวาระ
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- ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ตาย
- ลาออก
- ถูกถอดถอน
- ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก

เวนแตในความผิดที่กระทําดวยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- เปนบุคคลลมละลาย
ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงคจะลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ

ตรวจสอบควรแจงตอคณะกรรมการ กปภ.ลวงหนา 1 เดือนพรอมเหตุผลเพื่อใหคณะกรรมการกปภ. ได
พิจารณาแตงต้ังบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก

การประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีการประชุมกันอยางนอยปละ 4 คร้ัง และมีอํานาจใน

การเรียกประชุมเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
2. องคประชุมประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวาสองในสาม กรรมการ

ตรวจสอบทุกคนตองเขารวมประชุมทุกคร้ัง หากไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได อาจใชวิธีการ
ประชุมทางไกลผานโทรศัพทหรือดาวเทียมได

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝายบริหาร ผูตรวจสอบ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของในวาระการประชุมน้ันๆ เขารวมประชุมและขอขอมูลตามความจําเปนและเหมาะสม

4. การประชุมเปนการเฉพาะกับฝายบริหาร หรือผูตรวจสอบหรือผูสอบบัญชี
จะตองจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 คร้ัง

5. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะตองจัดทําขึ้นและนําเสนอ
กอนการประชุมอยางนอย 3 วัน และใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม

บทบาทและความรับผิดชอบ
การควบคุมภายใน

1. ประเมินวาฝายบริหารไดกําหนดแนวทางและสื่อสารความสําคัญของการควบคุม
ภายใน และดําเนินการใหมั่นใจไดวาพนักงานแตละคนมีความเขาใจในบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตนเองหรือไม

2. ใหความสําคัญตอขอบเขตการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีและเจาหนาที่



69

ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การควบคุมดานระบบ และความ
ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการรองรับตอสถานการณฉุกเฉินในระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําใหไมสามารถใหบริการไดตามปกติ และสงผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน

3. สอบทานเพื่อใหมั่นใจไดวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูสอบ
บัญชีและผูตรวจสอบเสนอน้ันฝายบริหารไดนําไปปรับปรุงแกไขแลว

รายงานทางการเงิน
ก) ทั่วไป

1. สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานที่มีสาระสําคัญ รวมทั้ง
ประกาศขององคกรวิชาชีพและองคกรกํากับดูแลที่เกี่ยวของ และสอบทานผลกระทบที่มีตอรายงานทาง
การเงิน

2. สอบถามฝายบริหาร ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ
ผลกระทบและแผนในการลดการเสี่ยง

3. สอบทานประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอรายงาน
ทางการเงิน

ข) รายงานทางการเงินประจําป
1. สอบทานรายงานทางการเงินประจําป และพิจารณาความครบถวนและสอดคลองกัน

กับขอมูลที่กรรมการตรวจสอบรับทราบ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใชในรายงานทางการ
เงิน

2. ใหความสนใจในรายการที่มีความซับซอนและ/หรือรายการผิดปกติ เชน รายการ
ที่เกี่ยวของกัน ความขัดแยงทางผลประโยชน การปรับโครงสรางหน้ี และการเปดเผยเกี่ยวกับตราสาร
อนุพันธตางๆ

3. ใหความสนใจในประเด็นที่ตองใชวิจารณญาณตัดสิน เชน การประเมินราคา
สินทรัพยหน้ีสิน การประกัน ผลิตภัณฑ หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การต้ังสํารองทางกฎหมาย
หรือขอผูกมัดหรือภาระผูกพันอ่ืน

4. ประชุมรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงินและ
ผลการตรวจสอบ

5. สอบทานประเด็นตางๆ ในรายงานประจําปกอนนําเสนอตอสาธารณชน เพื่อให
มั่นใจวาขอมูลสามารถเขาใจไดงายและสอดคลองกับขอมูลที่กรรมการตรวจสอบไดรับเกี่ยวกับ กปภ. และ
การดําเนินงาน

ค) การเปดเผยขอมูลเบื้องตนและรายงานทางการเงินระหวางกาล



70

1. การชี้แจงวาผูบริหารไดจัดทําและสรุปขอมูลเบื้องตนและขอมูลทางการเงิน
ขอบเขตการมีสวนรวมของสํานักตรวจสอบ และขอบเขตของผูสอบบัญชีในการสอบทานขอมูลดังกลาว

2. ประเมินความยุติธรรมในการเปดเผยขอมูลเบื้องตนและรายงานทางการเงิน
ระหวางกาล การอธิบายของฝายบริหารและผูตรวจสอบวา

2.1 ผลทางการเงินระหวางกาลมีความแตกตางจากงบประมาณหรือ
ประมาณการมากนอยเพียงใด

2.2 การเปลี่ยนแปลงในอัตราสวนทางการเงิน หรือความสัมพันธใน
รายงานทางการเงินระหวางกาลน้ัน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานหรือแนวทางดานการเงินของ กปภ.หรือไม

2.3 มีการใชหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอยางสม่ําเสมอหรือไม
2.4 มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอใหมีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติดานการบัญชี

หรือการรายงานทางการเงินหรือไม
2.5 มีรายการหรือเหตุการณที่มีสาระสําคัญหรือผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม
2.6 การควบคุมทางการเงินและการดําเนินงานของ กปภ.ยังดําเนินไปอยาง

มีประสิทธิผลหรือไม
2.7 ขอมูลเบื้องตนและรายงานทางการเงินระหวางกาลไดมีการเปดเผย

อยางเพียงพอและเหมาะสมหรือไม

การตรวจสอบภายใน
1. สอนทานกิจกรรมและโครงสรางองคกรของสํานักตรวจสอบ
2. สอบทานกฎบัตรของสํานักตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ และอนุมัติใน

กรณีที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ กปภ.
3. รวมกับผูวาการในการพิจารณาและใหความเห็นชอบตอคณะกรรมการ กปภ.

เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ การแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย กําหนดคาตอบแทน
และพิจารณาความดีความชอบของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

4. พิจารณาความเหมาะสมของการแตงต้ัง โยกยาย กําหนดคาตอบแทนและ
พิจารณาความดีความชอบของผูตรวจสอบ งบประมาณของสํานักตรวจสอบและทรัพยากรตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ

5. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
6. ประชุมเปนการเฉพาะกับผูอํานวยการสํานักตรวจสอบเพื่อหารือในประเด็น

ตางๆ ที่ควรหารือกันโดยไมมีฝายบริหารในที่ประชุม
7. ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะที่สําคัญไดมีการ
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หารือทันเวลา
การสอบบัญชี

1. สอบทานขอเสนอของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน
2. สอบทานผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
3. พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี เชน การสอบทานบริการอ่ืนของผูสอบ

บัญชีที่ดําเนินการใน กปภ.และการหมุนเวียนผูบริหารและเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของ กปภ.
ทุก 5 ป

4. ใหความเห็นตอคณะกรรมการ กปภ. เกี่ยวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชี(ในกรณี
ไมใชสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน)

5. ประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีเพื่อหารือในประเด็นตางๆ ที่ควรหารือกัน
โดยไมมีฝายบริหารในที่ประชุม อยางนอยปละ 1 คร้ัง

6. ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะไดมีการหารือทันเวลา

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ
1. สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

และผลการตรวจสอบของฝายบริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระทําทุจริตหรือความผิดปกติในระบบ
บัญชี

2. รวบรวมขอมูลจากฝายบริหารและฝายกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ใหเปนปจจุบัน

3. พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน

4. สอนทานขอตรวจพบขององคกรกํากับดูแล

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน
1. มั่นใจไดวาหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงานไดจัดทํา

เปนลายลักษณอักษร และผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
2. ประเมินวาฝายบริหารไดจัดใหมีสภาพแวดลอม การปฏิบัติเปนแบบอยางและ

สื่อสารใหเห็นความสําคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนะทางเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ
3. สอนทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ
4. รวบรวมขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ

จรรยาบรรณใหเปนปจจุบัน
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ความรับผิดชอบในการรายงาน
1. รายงานตอคณะกรรมการ กปภ. อยางสม่ําเสมอ เกี่ยวกับกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะตามความเหมาะสม
2. จัดใหมีวาระหรือโอกาสในการหารือ หรือสื่อสารระหวางผูตรวจสอบ ผูสอบ

บัญชี และคณะกรรมการ กปภ.
3. คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานสรุปการปฏิบัติงานรายไตรมาสและ

รายงานประจําปตอคณะกรรมการ กปภ. และสงสําเนารายงานประจําปเสนอตอกระทรวงเจาสังกัด และ
กระทรวงการคลัง ปละ 1 คร้ัง ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปของ กปภ.

ความรับผิดชอบอื่นๆ
1. หารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยง
2. ทําหนาที่ในการกํากับดูแลตามที่คณะกรรมการ กปภ.รองขอ
3. จัดใหมีการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษตามความจําเปน และจางที่ปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
4. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรอยางนอยปละคร้ังตามความเหมาะสม และเสนอ

ตอคณะกรรมการ กปภ. เพื่ออนุมัติ
5.ประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 คร้ัง

จรรยาบรรณ
1. กรรการตรวจสอบ ตองปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ

และวัตถุประสงคขององคกร
2. กรรมการตรวจสอบตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และตองวางตัวเปน

กลางอยางเครงครัด
3. กรรมการตรวจสอบตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมที่กระทํากับการประปา

สวนภูมิภาค ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
4. กรรมการตรวจสอบพึงบริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน

สวนตัวกับผลประโยชนองคกร เพื่อความโปรงใส โดยผลประโยชนขางตนรวมถึง
(1) ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการตรวจสอบ
(2) ไมใชความลับขององคกรในทางที่ผิด
(3) ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร

5. กรรมการตรวจสอบตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอ
ผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง
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6. กรรมการตรวจสอบตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวา
ทางตรงหรือทางออม

7. กรรมการตรวจสอบตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร

8. กรรมการตรวจสอบตองมีความสามารถ มีความรูความเขาใจอยางถองแทถึงการ
ดําเนินงานขององคกรและพรอมที่จะแสดงความเห็นของตนอยางอิสระ

9. กรรมการตรวจสอบตองอุทิศเวลา และทุมเทความสนใจในสิ่งที่เปนประโยชน
และจําเปนใหกับองคกรอยางเต็มที่
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กระบวนการตรวจสอบ ของการประปาสวนภูมิภาค
(Audit Process of PWA)

กระบวนการตรวจสอบ (Audit Process)

การวางแผน
(Planning)

แนวการตรวจสอบ (Audit
Program)

การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม (Field

Work)

สิ่งที่ตรวจพบ (Audit
Findings)

การรายงานผลงาน
(Communicating

Results)

รายงานการตรวจสอบ (Audit
Report)

การติดตามผล
(Follow-up)

รายงานผลการเสนอแนะ
(Report of Recommendation)

ภาพที่ 2-4 กระบวนการตรวจสอบ ของการประปาสวนภูมิภาค (ที่มา: www.pwa.co.th : มิถุนายน 2553)
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กระบวนการตรวจสอบ ของการประปาสวนภูมิภาค(Audit Process of PWA)

1. การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Planning) ดังน้ี
1.1 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ คือ การวางแผนการปฏิบัติงานตามความเสี่ยงของ

รัฐวิสาหกิจ ที่จัดทําโดยหัวหนาตรวจสอบ ซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองที่จะตรวจ หนวยรับตรวจ ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ และงบประมาณโดยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ

- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจําป

ข้ันตอนจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน:
สํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

สิ่งที่ผูบริหารคาดหวัง/สิ่งที่สง
มอบใหผูบริหาร

ขอมูลเกี่ยวกับองคกร(กปภ.)

แผนการตรวจสอบประจําป/
แผนการตรวจสอบประจํา 3-5 ป

การประเมินความเสี่ยง

การทบทวนแผนการตรวจสอบ

การอนุมัติแผน
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หลักการ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจํา 3-5 ป และ

แผนการตรวจสอบประจําปตามความเสี่ยงขององคกร (กปภ.) และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน
พิจารณาอนุมัติ โดยแผนการตรวจสอบน้ีจะตองระบุถึงการสอบทาน และการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความประหยัด เกี่ยวกับการบริหารความเสียง การควบคุมภายในและการกํากับดูแล

แนวทางปฏิบัติ
1. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจ

ไดวางานตรวจสอบภายในเปนประโยชนตอ กปภ. โดยจัดทําแผนการตรวจสอบที่มีกลยุทธมุงเนนการ
สรางมูลคาเพิ่มแกผูบริหาร หนวยรับตรวจ ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ
โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบในการวิเคราะห สอบทาน และใหขอเสนอแนะ

2. แผนการตรวจสอบจัดทําขึ้นโดยมีระยะเวลา 3-5 ปซึ่งสอดคลองกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงของ กปภ.และครอบคลุมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจทุกิจกรรมหรือทุกกระบวนการ
การทบทวนความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบจะตองดําเนินการเปนประจําป แผนการตรวจสอบ
จัดทําขึ้นตามผลการะประเมินระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยูภายหลังการจัดการ เชน กิจกรรมหรือ
กระบวนการใดที่มีความเสี่ยงที่เหลืออยูภายหลังการจัดการ เชน กิจกรรมหรือกระบวนการใดที่มีความ
เสี่ยงที่เหลืออยูภายหลังการจัดการในระดับสูงจะตองจัดใหมีการตรวจสอบทุก 6-12 เดือน กิจกรรมหรือ
กระบวนการใดที่มีความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับปานกลางจะตองจัดใหมีการตรวจสอบทุก 12-18 เดือน
และกิจกรรมหรือกระบวนการใดที่มีความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับตํ่าจะตองจัดใหมีการตรวจสอบทุก 18-
24 เดือน ซึ่งจะชวยในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด นอกจากน้ีแผนการตรวจสอบยังนํามาใชในการจัดทํางบประมาณของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อ
นําเสนอตอหัวหนารัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ

3. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรหารือกับผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบและการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงระหวาง
งวดที่มีสาระสําคัญ ขอจํากัดและผลกระทบจากขอจํากัดดานทรัพยากร

4. แผนการตรวจสอบควรไดรับความเห็นชอบจากหัวหนารัฐวิสาหกิจกอนไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยแผนการตรวจสอบจะตอง
ระบบการจัดสรรทรัพยากรและเวลาในการปฏิบัติงานจะตองระบุการจัดสรรทรัพยากรและเวลาในการ
ปฏิบัติงานไปยังกิจกรรมที่จะตองทําการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ถ าหากไมสามารถ
จัดสรรทรัพยากรและเวลาตามความเสี่ยงไดแผนการตรวจสอบภายใจควรระบุถึงการยอมรับความเสี่ยง
หรือกิจกรรมหรือประเด็นที่การตรวจสอบไมสามารถควบคุม เ น่ืองจากการขาดทรัพยากร ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอแผนการตรวจสอบภายในน้ีดวย
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5. ในการพิจารณาตกลงปฏิบัติงานเพื่อใหคําแนะนําปรึกษา หัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายในควรพิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การสรางมูลคาเพิ่มและการ
ปรับปรุงในการปฏิบัติงาน

6. ผลการตรวจสอบสําหรับ 3 - 5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป ควรไดรับการสอบ
ทานและปรับปรุงตามความเหมาะสม และควรพิจารณากิจกรรมการตรวจสอบที่จําเปนแตไมสามารถ
กําหนดไดในขณะจัดทําแผนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบที่มีสาระสําคัญควรไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการของ กปภ.

7. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจะตองจัดใหมีกระบวนการในการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบสําหรับ 3-5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป และจัดใหมีการรายงาน
ความคืบหนาการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหาร

8. ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป 3 -5 ป และแผนประจําป
8.1. หารือรวมกับผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นที่ฝายบริหาร

และคณะกรรมการตรวจสอบคาดหวังวาหนวยตรวจสอบภายในควรจะดําเนินการภายในระยะเวลาที่
วางแผน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สําคัญ และประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อใหหนวยตรวจสอบภายใน
สามารถวางแผนไดครอบคลุมและเกิดประโยชนแกฝายบริหารอยางเต็มที่ และกําหนดลักษณะงานที่จะ
ดําเนินการและสงมอบใหกับผูบริหารของ กปภ.หรือการชวยผูบริหารกปภ. ในโครงการการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง

8.2. รวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับองคกร กปภ. ความเสี่ยง และเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งอาจรวมถึงการหารือรวมกับฝายบริหารเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกรดวย

8.3. ประเมินความเสี่ยงของ กปภ.และพรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญของหนวยงานหรือกิจกรรมที่
จะตองทําการตรวจสอบ

8.4. จัดทําแผนการตรวจสอบสําหรับ 3-5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งจัดทําขึ้นตามผล
การประเมินความเสี่ยงที่ดําเนินการขางตนตามขอ (8.5) พรอมทั้งหารือกับฝายบริหารและพิจารณา
ทรัพยากรที่จําเปนในการตรวจสอบ

8.5. นําเสนอแผนการตรวจสอบสําหรับ 3-5 ป และแผนการตรวจสอบประจําปตอหัวหนา
หนวยงานเพื่อพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการ กปภ.เพื่ออนุมัติ

8.6. การทบทวน แกไขปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจําเปน และเหมาะสม เชนการเพิ่ม
หนวยธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงคของ กปภ. หรือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ซึ่งการ
ทบทวน ปรับปรุงแกไขแผนการตรวจสอบน้ีจะตองเสนอตอหัวหนาองคกร และหรือคณะกรรมการ กปภ.
เพื่ออนุมัติ
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนการตรวจสอบ
9. วัตถุประสงคหลักในการประเมินความเสี่ยงคือการปรับแผนการตรวจสอบให

สอดคลองกับความเสี่ยงที่สําคัญของ กปภ.และใชในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบภายในไปยัง
กิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

10. ความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณหรือปจจัยตางๆ ทั้งที่เกิดจากภายในและภายนอกของ
องคกรที่อาจทําใหวัตถุประสงคขององคกรไมบรรลุผล ความเสี่ยงอาจหมายรวมถึง สิ่งตางๆ ที่ไมดีที่
อาจจะเกิดขึ้น (ความเสี่ยงที่เปนอุปสรรค) หรือผลที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามความคาดหวัง ความไมแนนอน
หรือสิ่งที่ดีที่อาจจะไมเกิดขึ้น (ความเสี่ยงที่เปนการสูญเสียโอกาส)

11. ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาตามการจัดการแลวแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
11.1. ความเสี่ยงตามลักษณะหรือธรรมชาติของกิจกรรมหรือรายการน้ันๆ (Inherent Risk) เปน

ความเสี่ยงกอนที่จะพิจารณาถึงการจัดการหรือการควบคุม เชน ความเสี่ยงภายนอกจากการแขงขันในตลาด
เศรษฐกิจ การเมือง หรือความเสี่ยงภายในจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร การออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม
เปนตน

11.2. ความเสี่ยงที่เหลืออยูภายหลังการจัดการหรือการควบคุม (Residual Risk) ซึ่งเปนความเสี่ยง
ตามลักษณะหรือธรรมชาติของกิจกรรมน้ันๆ ที่มีการจัดการหรือการควบคุมเพื่อใหระดับความเสี่ยงน้ัน
ลดลงโดยการจัดใหมีการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเปนการจัดทําแผนการตรวจสอบจะพิจารณาความเสี่ยงที่
เหลืออยูภายหลังการจัดการน้ี

12. ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาตามลําดับภายในองคกรแลว สามารถแบงเปน 3 ระดับ ซึ่งใน
แตละระดับน้ันจะใชหลักการและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงเหมือนกัน ผูตรวจสอบภายในจะตอง
ประเมินความเสี่ยงในแตละระดับขึ้นอยูกับขั้นตอนที่กําลังดําเ นินการวาอยูในระดับการวางแผนการ
ตรวจสอบสําหรับ 3-5 ป หรือการวางแผนการตรวจสอบในระดับหนวยธุรกิจหรือวางแผนการตรวจสอบ
ในระดับกิจกรรม

12.1. การประเมินความเสี่ยงในระดับองคกร (Enterprise Level) เปนการกําหนดวัตถุประสงคและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจในภาพรวมเพื่อใชในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจํา
3-5 ป

12.2. การประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงาน (Business Unit Level) เปนการกําหนด
กระบวนการ หนาที่ หรือหนวยงานในรายละเอียดมากขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับความซับซอนของโครงสรางของแต
ละองคกร และจะนํามาใชประโยชนในการกําหนดแผนการตรวจสอบประจําป

12.3. การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม (Activity or Auditable Unit Level) ใชในการ
กําหนดแนวทางการตรวจสอบในระดับยอยที่สุดในการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งเปนในระดับ
กระบวนการ หรือกลุมงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
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วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนการตรวจสอบ
13 วิธีการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนการตรวจสอบ

13.1. พิจารณาวัตถุประสงคหลักของรัฐวิสาหกิจ ผูตรวจสอบภายในควรหารือกับผูบริหาร
ระดับสูงหรือสอบทานแผนกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ เพื่อกําหนดวัตถุประสงคหลักของรัฐวิสาหกิจ

13.2. กําหนดความเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบตอความสามารถขององคกรในการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ ขอมูลที่ใชในการกําหนดความเสี่ยงหลักอาจไดมาจากแหลงขอมูล
ตางๆ เชน การหารือกับคณะกรรมการ กปภ. ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี หรือเจาหนาที่ทั้งในหนวยงานอ่ืนๆ
และภายในหนวยตรวจสอบภายใน รวมทั้ง การวิเคราะหขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน รายงานผล
การตรวจสอบคร้ังกอน โครงสรางองคกร และขอมูลจากภายนอกอ่ืนๆ ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาคือ
การดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาในการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในไดครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

ความเสี่ยงหลักสามารถจัดประเภท ไดดังตอไปน้ี
ก. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ มุงเนนประเด็นทางธุรกิจในภาพกวาง เชน กลยุทธในการแขงขัน

กลยุทธในการรวมคา หรือ กลยุทธในการออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม
ข. ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงาน มุงเนนกระบวนการในการปฏิบัติงานประจําวันที่ครบถวน

ถูกตอง และสม่ําเสมอ
ค. ความเสี่ยงดานลูกคา เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เปนความเสี่ยง

เกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา
ง. ความเสี่ยงทางดานชื่อเสียง เปนความเสี่ยงที่องคกรดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงของ

องคกรที่มีตอลูกคา ผูที่มีประโยชนรวม ชุมชนหรือสังคมโดยสวนรวม
จ. ความเสี่ยงดานการเงิน เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การบริหารเงิน กิจกรรม

เกี่ยวกับการคาและการลงทุนในตลาดเงิน และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวของ
ฉ. ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี เปนความเสี่ยงเกี่ยวกันความสามารถทางดานระบบเทคโนโลยี

ขององคกรในการดําเนินงานและสนับสนุนขอมูลเพื่อการดําเนินงาน
ช. ความเสี่ยงทางดานบุคลากร เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของ กปภ.
ซ. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนความเสี่ยง

ของ กปภ. เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ
13.3. ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะของกิจกรรมน้ันๆ (Inherent Risk) ในการประเมินความเสี่ยง

ตามลักษณะของกิจกรรมมีปจจัยในการพิจารณา 2 ปจจัย คือ ผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงน้ันๆ (Impact)
และโอกาสเกิดของเหตุการณความเสี่ยงน้ันๆ (Likelihood) ซึ่งการพิจารณาอาจแบงเปนระดับ เชน
แบงเปน 3 ระดับ สูง ปานกลาง ตํ่า หรืออาจแบงเปน 5 ระดับ คือ 1-5 เปนตน ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถจัดระดับ
และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น และใชเปนมาตรฐานในการประเมินทุกคร้ัง
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13.4. พิจารณาผลการจัดการความเสี่ยง
ในการพิจารณาผลการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงโดยฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในจะตอง

หารือกับฝายบริหาร และประเมินระบบการควบคุมภายในจะตองหารือกับฝายบริหาร และประเมินระบบ
การควบคุมภายในเพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมที่มีอยูน้ันไดชวยลดหรือจัดการความเสี่ยงได ซึ่งผลการ
บริหารความเสี่ยงอาจแบงเปนระดับ

ก. เพียงพอ หมายถึง ความเสี่ยงไดรับการบริหารใหอยูในระดับที่ยอมรับได และการควบคุม
ภายในที่มีอยูไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ

ข. ไมเพียงพอ หมายถึง ความเสี่ยงยังไมไดรับการบริหารใหอยูในระดับที่ยอมรับได และการ
ควบคุมภายในที่มีอยูยังมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ

ค. ไมมีหรืออยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได หมายถึงไมมีการบริหารความเสี่ยงอยางเพียงพอ
หรือไมมีการควบคุมภายในการดําเนินกิจกรรมน้ัน

13.5. กําหนดกระบวนการทางธุรกิจ
ผูตรวจสอบภายในควรวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจขององคกร ออกเปนกระบวนการหลักและ

กระบวนการยอย ทั้งน้ีเพื่อกําหนดความเสี่ยงที่ประเมินในขั้นตอนขางตนที่มีผลกระทบตอกระบวนการ
ตางๆ และนํามาจัดทําแผนกรตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ทุกกิจกรรมขององคกร เชน
ในการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย หนวยงานที่ขอซื้อ คณะกรรมการตรวจรับ
หนวยงานคลังสินคา หนวยงานบัญชี และการเงิน

13.6. พิจารณาผลการตรวจสอบในคร้ังกอน
ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาผลการตรวจสอบคร้ังกอนวาไดมีการรายงานเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางไรบาง เพื่อใชประกอบในการพิจารณาความเสี่ยงที่เหลืออยูภายหลัง
การจัดการหรือการควบคุม

13.7. ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยูภายหลังการจัดการหรือการควบคุม (Residual Risk) ภายหลัง
จากการพิจารณาผลการจัดการความเสี่ยง และผลการตรวจสอบคร้ังกอนแลว ผูตรวจสอบภายในนําผล
ดังกลาวมาใชในการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยูภายหลังการจัดการหรือการควบคุม ซึ่งพิจารณาปจจัยทั้ง
โอกาสเกิดและผลกระทบเชนเดียวกับการประเมินความเสี่ยง

14. สรุปการประเมินความเสี่ยง และสรุปความสัมพันธของความเสี่ยงกับหนวยงานตางๆ
ภายในองคกร กปภ.

กระดาษทําการท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนกลยุทธ
- เอกสารหรือบันทึกการหารือ เจรจากับผูบริหารระดับสูง กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวของกับการวางแผน
- เอกสารหรือบันทึกแสดงการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญ
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- เอกสารแสดงการประเมินความเสี่ยงพรอมทั้งการจัดลําดับความสําคัญของหนวยงาน
- แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนประจําป
- หลักฐานการนําเสนอหัวหนารัฐวิสาหกิจเพื่อเห็นชอบและกรรมการตรวจสอบ

หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ
- เอกสารแสดงการทบทวนแกไขปรับปรุงแผนการตรวจสอบในกรณีที่จําเปน
1.2 การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ คือ การวางแผนการตรวจสอบใน

รายละเอียดของแตละหนวยงานหรือกิจกรรม โดยระบุถึงขั้นตอนที่จําเปนในการปฏิบัติงาน การดําเนินการ
ตามขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ แบงออกเปน 2 ระดับ คือ

- แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยรวมของแตละงาน
- แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเฉพาะเร่ือง

หลักการ
แผนการตรวจสอบในรายละเอียดของแตละกิจกรรมการตรวจสอบควรจัดทําขึ้นและหารือกับ

ผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ ผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเสี่ยงโดยการ
รวบรวม วิเคราะห แปลความหมาย และบันทึกขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานสนับสนุนผลการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในน้ีเปนการระบุขั้นตอนที่จําเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

โดยทั่วไป การดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดน้ันใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขตการ
ปฏิบัติงานและลักษณะของานที่ไดรับมอบหมาย

1. การวางแผนการตรวจสอบภายในรายละเอียดควรสอดคลองกับแผนการตรวจสอบ
สําหรับ 3-5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป และจะตองไดรับการสอบทานและอนุมัติจากหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน

2. ในการวางแผนการตรวจสอบภายในรายละเอียด ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณา
(1) วัตถุประสงคของกิจกรรมที่จะทําการสอบทานและแนวทางในการควบคุมในการดําเนินงาน
(2) ความเสี่ยงที่สําคัญของกิจกรรมน้ันๆ วัตถุประสงค ทรัพยากรและการดําเนินงาน รวมทั้ง

แนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจของฝาย
บริหารในการยอมรับความเสี่ยงมากกวาที่จะโอนความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง

(3) ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรอบหรือแนวทางการควบคุมที่เกี่ยงของ โดยครอบคลุมถึง

ก. ความครบถวน ถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินและขอมูลในการดําเนินงาน
ข. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ค. การใชทรัพยากรอยางประหยัด
ง. การเก็บรักษาทรัพยสิน
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จ. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
(4) โอกาสในการปรับปรุงแกไขที่มีสาระสําคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายใน
ข้ันตอนในการวางแผนการตรวจสอบ

เห็นชอบ

รูปที่ 2.6 ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจสอบ (คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน: สํานักงาน
คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

แผนตรวจสอบประจาํป

บงชี้การควบคุมท่ีเหมาะสม

ประชุมสรุปแผนกับทีมงาน

จัดทําแผนการตรวจสอบโดยรายละเอียด

กําหนดวัตถุประสงคและความเส่ียงครบถวนหรือไม

กําหนดวิธีการตรวจสอบตามความเส่ียงและการประเมินการควบคุม

หารือกับผูรับผิดชอบหลัก

ทดสอบระบบโดยการปฏิบัติงาน

ประชุมเพ่ือเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบ

ใชไมใช

กําหนด
วัตถุประสงคและ

ความเส่ียง

ตองแกไขการประเมิน
ความเส่ียงหรือแผน

หรือไม

ไม
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3. ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดประกอบดวย
(1) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระบวนการที่กําหนดไว โดยวัตถุประสงค

ของการตรวจสอบจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือกระบวนการ และวัตถุประสงคของ
องคกร ระดับของความเชื่อมั่นที่ฝายบริหารคาดหวังจากผลการตรวจสอบทรัพยากรที่จําเปน ผลการ
ตรวจสอบและระยะเวลาในการตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบภายในควรกําหนด

ก. ขอบเขต และเปาหมาย
ข. วัตถุประสงคการตรวจสอบเปนผลที่สะทอนมาจากการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน

และการกํากับดูแล
ค. ประเภทการตรวจสอบ วิธีการในการตรวจสอบ การสุมตัวอยาง วิธีการทดสอบ
ง. การมีสวนรวมของฝายบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนดานระบบสารสนเทศและขอมูลอ่ืนๆ
จ. กําหนดเวลา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ฉ. ผูที่ไดรับรายงาน
ช. ผูรับผิดชอบหลักของกิจกรรมหรือกระบวนการที่กําหนดไว
ซ. การจัดสรรทรัพยากรและกําหนดรายชื่อผูตรวจสอบภายในที่รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
การกําหนดทรัพยากรเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ควรพิจารณาตามลักษณะ ความ

ซับซอน ขอจํากัดดานเวลา และทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งหัวหนาผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ จะตองพิจารณาและหารือกับหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายในเพื่ออนุมัติ

(2) หารือกับผูรับผิดชอบหลักของกิจกรรมหรือกระบวนการที่กําหนดไวและบันทึกความเห็นชอบ
น้ันเปนลายลักษณอักษรดวย และควรขอความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และการ
ดําเนินงานภายในกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ ขอโตแยงที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
ประเด็นในการหารือใหรวมถึงการแจงผูรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และกําหนดวันประชุมเพื่อ
เร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ

(3) สอบทานขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่กําหนดไว เช น นโยบาย และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ ผลการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอกหรือผลการตรวจสอบในคร้ังกอน
เอกสารหลักฐานตางๆ

(4) ประชุมเพื่อเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยในการประชุมหัวหนาผูตรวจสอบภายในควรแจงให
ผูรับผิดชอบหลักในกิจกรรมหรือกระบวนการที่กําหนดไว และบุคคลที่เกี่ยวของทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การรายงาน และหารือ
ประเด็นที่ผูรับผิดชอบหลักตองการใหผูตรวจสอบภายในมุงเนน หรือพิจารณาเพิ่มเติม

(5) การทดสอบระบบโดยการปฏิบัติตาม เพื่อทําความเขาใจในกิจกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ
รวมถึงประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีอยูในกิจกรรมหรือกระบวนการน้ัน โดยการสัมภาษณ
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ผูปฏิบัติงาน การสังเกตการณการปฏิบัติงาน การสอบทานเอกสารหรือรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูล
และการบันทึกแผนภาพการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

(6) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งผลจากการทดสอบระบบโดย
การปฏิบัติตามจะทําใหทราบถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีอยูในกิจกรรมหรือกระบวนการน้ัน
เพื่อนํามาใชกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และจัดทําแนวทางการตรวจสอบ การทดสอบรายการและการ
สุมตัวอยาง โดยพิจารณาตามความเสี่ยงของกิจกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ

แนวทางการตรวจสอบ
4. แนวทางการตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงค ประเภทการรวบรวมเอกสารหลักฐาน

เชน การสังเกตการณ การสอบถาม การทดสอบการคํานวณ โดยในการจัดทําแนวทางการตรวจสอบจะตอง
พิจารณาตามผลการประเมินความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงสูง แนวทางการตรวจสอบจะตองระบุใหมีการ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน รัดกุม

5. แนวทางการตรวจสอบควรระบุขอบเขตในการปฏิบัติงาน เชนระบบจํานวนตัวอยางใน
การรวบรวมเอกสารหลักฐาน ซึ่งขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในในการพิจารณาสาระสําคัญ
ผลการประเมินความเสี่ยง และระดับของความเชื่อมั่นที่กําหนดไว

ประเภทของงานตรวจสอบภายใน
6. ประเภทของการตรวจสอบควรพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อกําหนดลักษณะและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(1) การตรวจสอบ เพื่อใหความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการลดความเสี่ย ง

ของกิจกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ
(2) การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในในการปฏิบัติงานและการรายงานทางการเงิน
(3) การตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมีขอบเขตการปฏิบัติงานที่แตกตางจากการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบโดยทั่วไป และมักจะไมไดตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ในการลดความเสี่ยงของกิจกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ แตตรวจสอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ขึ้นสําหรับงานน้ันโดยเฉพาะ

(4) การใหคําแนะนําปรึกษา โดยทั่วไปการใหคําแนะนําปรึกษามักจะดําเนินการไปพรอมกับการ
ตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่น และเปนบทบาทหน่ึงที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่มในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในได เชนการใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นใหม การเขาเปนสวนหน่ึงในคณะทํางานเพื่อปรับโครงสรางหรือการออกผลิ ตภัณฑใหม โดย
เปนที่ปรึกษาของคณะทํางาน และไมมีบทบาทในการออกแบบหรือจัดระบบงานในการปรับโครงสราง
หรือการออกผลิตภัณฑใหม
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ การบันทึก และการสอบทานผลการตรวจสอบ
7. การปฏิบัติงานตรวจสอบเปนการรวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อใชในการ

แสดงความเห็นในการประเมินประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในที่มีอยูในการชวยลดความเสี่ยงใน
กิจกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ

ความเพียงพอของขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไมได
หมายความถึงปริมาณขอมูล และเอกสารหลักฐานเทาน้ัน แตหมายรวมถึงคุณภาพของขอมูล และเอกสาร
หลักฐานที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบวามีความเกี่ยวของกับประเด็นที่ตรวจสอบหรือไม และขอมูล
หรือเอกสารหลักฐานน้ันมีความเชื่อถือไดเพียงใด

ปริมาณของขอมูลหรือเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบภายในน้ันขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงที่มี
อยูในกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ หากมีความเสี่ยงสูงควรมีการรวบรวมขอมูลหรือเอกสารหลักฐานมาก
ขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาความเสี่ยงที่ประเมินน้ันมีอยูจริงหรือไม

ความเชื่อถือไดของขอมูลและเอกสารหลักฐานน้ันขึ้นอยูกับแหลงที่มา และลักษณะของขอมูลและ
เอกสารหลักฐาน เชน การไดรับเอกสารจากแหลงภายนอกองคกรจะมีความนาเชื่อถือมากกวาเอกสารที่
จัดทําขึ้นภายในองคกร
กระดาษทําการท่ีเกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยง

- บันทึกแสดงการวิเคราะหความเสี่ยงหลัก ที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ

- บันทึกแสดงการประเมินความเสี่ยงตามระดับภายในองคกร
- บันทึกการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะของกิจกรรม

- ผลกระทบ
- โอกาสเกิดเหตุการณ (Likelihood)

- บันทึกผลการจัดการความเสี่ยง
- บันทึกสรุปผลการประเมินความเสี่ยง และสรุปความสัมพันธของความเสี่ยงกับ

หนวยงานตางๆภายในรัฐวิสาหกิจ
กระดาษทําการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

1. แนวการตรวจสอบเฉพาะเร่ืองที่แสดงถึงการปฏิบัติงานครบถวนสมบูรณ
2. กระดาษทําการทดสอบเฉพาะเร่ืองตางๆ
3. เอกสารสนับสนุนการทดสอบเฉพาะเร่ืองตางๆ
4. บันทึกคําชี้แจงและหารือกับผูบริหาร หรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจ
5. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานในการประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
6. สรุปผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ และประเด็นที่ยังหาขอยุติไมได
7. บันทึกแนวทางการรายงานตอผูที่เกี่ยวของ
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กระดาษทําการท่ีเกี่ยวของกับการรายงาน
1. บันทึกการประชุมปดงานตรวจสอบ การตอบขอซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะ

และขอมูลอ่ืนๆ
2. บันทึกแสดงผลการติดตามหลังการประชุมปดงาน
3. บันทึกการสอบทานของหัวหนาหนวยตรวจสอบขอคิดเห็นจากหนวยรับตรวจเกี่ยวกับ

รางรายงานและคํายืนยันเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ในรายงาน
4. บันทึกจากผูตรวจสอบและผูรับตรวจในการเคลียรประเด็นตางๆ ในรายงาน กอนออกรายงาน

ฉบับสุดทาย
5. สําเนารายงานฉบับสุดทายและบันทึกการสงรายงานถึงบุคคลตางๆ
6. Checklist เกี่ยวกับความครบถวนของเอกสารตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นวา ไดสอบทานกระดาษทํา

การที่จําเปนอยางครบถวน
หลักการจัดทํากระดาษทําการท่ีดี ตองครอบคลุมถึงกระบวนการตรวจสอบตางๆ ทั้งหมดและมีลักษณะ
ดังน้ี

1. สมบูรณถูกตอง ตรงตอความเปนจริง
2. มีความชัดเจนเขาใจงาย
3. มีรูปแบบเปนมาตรฐานและเปนระเบียบนาอาน
4. มีความสัมพันธกับเร่ืองที่ตรวจสอบ
5. สามารถใชในการอางอิงซึ่งกันและกัน

กระดาษทําการท่ีสมบูรณ จะตองประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังน้ี
- ชื่อเร่ือง
- รายละเอียดของเร่ืองที่จะตรวจสอบ
- วิธีการตรวจสอบ
- ขอสรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ
- ชื่อผูจัดทํา
- วันที่จัดทํา
- ชื่อผูสอบทาน

ตัวอยางกระดาษทําการท่ีจัดทําท่ัวไป
- เอกสารการวางแผนงานตรวจสอบ
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน
- ผังแสดงทางเดินการปฏิบัติงานและรายการ
- บันทึกรายละเอียดจากการสัมภาษณ
- ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ เชน ผังโครงสรางองคกร และคําบรรยายลักษณะของงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- นโยบายของกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและนโยบายการเงิน
- กระดาษทําการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- จดหมายขอคํายืนยันยอด
- ผลการวิเคราะหและการทดสอบรายการ
- ผลการตรวจสอบและขอคิดเห็นตางๆ

ตัวอยางกระดาษทําการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- กระดาษทําการแบบบันทึกเปนรายการ
- กระดาษทําการแบบวิเคราะหและเปรียบเทียบ
- กระดาษทําการแบบกระทบยอด
- กระดาษทําการแบบทดสอบการคํานวณ
- กระดาษทําการแบบบรรยาย
- กระดาษทําการที่มีรูปภาพประกอบ
- กระดาษทําการสรุป

เทคนิคท่ีจําเปนสําหรับการจัดทํากระดาษทําการ
- การใชดัชนี และอางอิงดัชนีระหวางกัน
- การใชเคร่ืองหมายและสัญลักษณอธิบายวิธีการปฏิบัติงาน
- การอางอิงถึงแหลงขอมูลภายนอก
- การจดบันทึกยอสําหรับขอมูล
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบ

ไมปรับ

รูปที่ 2.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบ (คูมือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน: สํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

แนวทางการตรวจสอบ

ขอตรวจพบ

ทําความเขาใจในรายละเอียด

หารือกับผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือยืนยันขอตรวจพบ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบ

พิจารณาผลกระทบตอขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ

ปรับแนวทางการตรวจสอบ

สรุปผลขอตรวจพบและขอเสนอแนะ

กระดาษทําการ

สอบทาน

ขออนุมัติ

ปรับ

ประชุมปดการตรวจสอบ
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8. ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในรายละเอียดและการปฏิบัติงาน
(1) การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ

ก. การทดสอบรายการ เพื่อวิเคราะหและสรุปผลซึ่งอาจประกอบดวย การรวบรวม
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ การสังเกตการณ การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรมหรือกระบวนการที่ปฏิบัติงาน

ข. รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อใชวิจารณญาณในการตัดสินใจหรือแสดง
ความเห็น ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะตองใหวิจารณญาณในการรวบรวมตามลักษณะของรายการหรือ
กิจกรรมที่ทําการตรวจสอบซึ่งหลักฐานแตละประเภทจะมีจุดเดนแตกตางกัน ดังน้ี

- หลักฐานชั้นตน เชน เอกสารที่เปนตนฉบับที่ไดรับในระหวางการปฏิบัติงานที่มี
การลงนาม ซึ่งหลักฐานประเภทน้ีมีความชัดเจนมากที่สุด

- หลักฐานชั้นรอง เชน เอกสารสําเนา
- หลักฐานโดยตรง เชน การยืนยันโดยบุคคลที่เกี่ยวของ การลงนามรับรองใน

เอกสารตางๆ
- หลักฐานแวดลอม เชนการจัดทําเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของแตไมมีการลงนามรับรอง

ความถูกตอง ซึ่งไมสามารถลงความเห็นไดชัดเจนวาเปนความจริง
- หลักฐานสนับสนุน เชน การหารือกับผูที่เกี่ยวของที่สนับสนุน หลักฐานอ่ืนๆ ใน

แนวทางเดียวกัน
ค. การสุมตัวอยาง เปนการทดสอบเพื่อหาขอสรุปซึ่งจะตองพิจารณาลักษณะของรายการ

ปริมาณรายการ มูลคาของรายการน้ันๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจเปนการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการทาง
สถิติหรือไมใชวิธีการทางสถิติ

(2) ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ผูตรวจสอบภายในควรหารือกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ยืนยันความเขาใจ และขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่ไดรับ
มีความถูกตองและเชื่อถือได

(3) การบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อใชเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน และการแสดงความเห็นใน
การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในควรระบุเกี่ยวกับเร่ืองที่ทําการตรวจสอบ วัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่ไดรับจากการตรวจสอบ สรุปผล การตร วจสอบ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง วันที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งผูตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงาน และการอางอิง
หมายเลขของกระดาษทําการ

(4) การบันทึกหลักฐานและผลการตรวจสอบในกระดาษทําการควรกําหนด เปนรูปแบบมาตรฐาน
ไมวาจะอยูในรูปของกระดาษที่บันทึกดวยมือหรืออยูในรูปกระดา ษทําการอิเลคทรอนิคสในระบบ
คอมพิวเตอร นอกจากน้ีควรกําหนดนโยบายในการจัดเก็บกระดาษทําการ และการเปดเผยตอบุคคลทั้ง
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ภายในและภายนอกองคกร ซึ่งนโยบายน้ีควรสอดคลองกับแนวทางขององคกร และขอกําหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของดวย

(5) การสอบทานกระดาษทําการ โดยหัวหนาผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมาย และลงนาม
การสอบทานในกระดาษทําการ

(6) การประชุมรวมกับผูบริหารหนวยรับตรวจที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานความคืบหนาในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามที่วางแผนไว
และผลการตรวจสอบไดรับการสอบทาน และปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบตามสถานการณอยาง
เหมาะสม การประชุมดังกลาวควรกําหนดขึ้นเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ

การเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบในสาระสําคัญควรไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน

การบันทึกและการสอบทานงาน
9. การบันทึกการตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานแตละคร้ังควรประกอบดวย

(1) วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงาน
(2) แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
(3) รายละเอียดของวัตถุประสงคของหนวยธุรกิจหรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ
(4) ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และปจจัยอ่ืนทีมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับหนวยธุรกิจ

หรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ รวมถึงเกณฑในการประเมินผลที่ผูตรวจสอบภายในใชในการ
ประเมิน

(5) การประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การคนหาจุดออน และความไมมี
ประสิทธิผล การควบคุมที่มากเกินไป ความไมคุมคาของการควบคุม

(6) การแสดงความเห็น
(7) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
(8) ประเด็นที่ผูตรวจสอบภายในและฝายบริหารยังหาขอยุติรวมกันไมได
(9) การเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในและเหตุผล

ของการไมปฏิบัติตน ประกอบดวย
ก. มาตรฐานที่ไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางเต็มที่
ข. เหตุผลของการไมปฏิบัติตาม และ
ค. ผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

(10) ปจจัยบงชี้การทุจริตที่อาจพบจากการตรวจสอบ
(11) บันทึกแนวทางในการรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ

10. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดใหมีแนวทางในการสอบทานผลการตรวจสอบ
โดยผูบริหารงานตรวจสอบและอนุมัติรายงานกอนนําเสนอผูรับรายง
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การรายงาน
11. รายงานผลการตรวจสอบควรจัดทําและนําเสนออยางรวดเร็ว ทันเวลา มีความถูกตอง

และเรียบรอย ทั้งน้ีเพื่อใชในการสื่อสารกับฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอาจกําหนด
ระยะเวลาในการนําเสนอ เชน ภายใน 2 สัปดาหภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้นไป เปนตน ทั้งน้ี
เพื่อใหฝายบริหารไดดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในไดทันเวลา

การติดตามผล
12. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดและจัดใหมีระบบการติดตามก าร

ดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลเพื่อใหมั่นใจวา ฝายบริหารไดนําไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงยอมรับความเสี่ยงจากการไมดําเนินการตามขอเสนอแนะ ขอตรวจพบ
จากการติดตามผลควรไดรับการสอบทานจากผูเกี่ยวของหลักกอนนําเสนอรายงาน

13. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพัฒนาระเบียบวิธีปฏิบัติใหดีขึ้นเกี่ยวกับการ
ตอบสนองของฝายบริหารที่พิจารณาแลวไมเพียงพอเกี่ยวกับการกําหนดความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติน้ีควร
มั่นใจวาความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามไดเปนที่เขาใจและยอมรับในผูบริหารระดับที่สูงเพียงพอ

14. เมื่อหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใจเชื่อวาผูบริหารระดับสูงยอมรับความเสี่ยงที่มีอยูใน
ระดับเกินกวาที่องคกรจะยอมรับได หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรหารือกับผูบริหารระดับสูง หาก
ไมไดขอยุติควรนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการขององคกรเพื่อพิจารณา

15. หากในการติดตามผล มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นจะตองนําเสนอตอผูที่เกี่ยวของ
หลักและผูที่ไดรับรายงานเดิมทุกคน

16. กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรติดตามผลการรายงานในการปฏิบัติงานให
คําแนะนํา ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูที่ขอคําแนะนํา

การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment)
17. ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการตรวจสอบ และฝาย

บริหารในการจัดใหมีการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment) ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในกรณีที่องคกรไดพัฒนาการประเมินการควบคุมดวยตนเองแลว ผูตรวจสอบภายในควร
ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการน้ี

เร่ืองท่ัวไป
18. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในมีสิทธิในการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงการ

ควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดูแลใดๆ ที่หนวยตรวจสอบภายในมีบทบาทในการเปนที่ปรึกษา
ประเด็นสําคัญที่กําหนดเกี่ยวกับกิจกรรมน้ันๆ ควรสื่อสารใหกับผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการของ
องคกร มีการรายงานความคืบหนาและผลการใหคําแนะนําซึ่งจะแตกตางกันในรูปแบบและรายละเอียด
ตามลักษณะของงานและความตองการของผูบริหารในกิจกรรมน้ันๆ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการรายงานผลสุดทายในการใหคําแนะนําแกผูบริหารกิจกรรมน้ันๆ
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19. ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมความรูเกี่ยวกับการควบคุมที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่
ในการใหคําแนะนําปรึกษาและนําไปใชในกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร ผู
ตรวจสอบภายในอาจประยุกตแนวการตรวจสอบตามความเสี่ยงโดยการไดขอมูลที่เปนอิสระ และการ
ตรวจสอบหลักฐานตางๆ หรือการใชวิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เชน การประเมิน
การควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) ในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายใน
ควรพิจารณาความจําเปนของงานตรวจสอบหรือขอบเขตการปฏิบัติงานอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
แสดงความเห็นที่เปนอิสระและเที่ยงธรรม

20. กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรจัดสรรไปยังกระบวนการกํากับดูแลขององคกร
โดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการโดยการ:-

(1) กําหนดและสื่อสารคุณคาและเปาหมาย
(2) การติดตามการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
(3) มั่นใจในความรับผิดชอบ
(4) รักษาคุณคา
ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานการดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวาสอดคลองกับคุณคาและ

เปาหมายขององคกร

1.3 การรายงานและการปดการตรวจสอบ
หลักการ
ผูตรวจสอบภายในควรรายงานและสื่อสารผลการตรวจสอบดวยความเที่ยงธรรม ชัดเจน และ

ทันเวลา
แนวทางปฏิบัติและหลักการท่ัวไป
1. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางในการรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งน้ีขึ้นอยู

กับมาตรฐานและแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบและบุคคลที่เกี่ยวของตองการหรือกําหนดไว
2. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดทํารูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับรายงาน โดยทั่วไปรายงานผลการตรวจสอบประกอบดวย
(1) วัตถุประสงคการตรวจสอบ
(2) ขอบเขตการตรวจสอบ
(3) บทคัดยอสําหรับผูบริหาร เปนการสรุปภายรวมผลการตรวจสอบ และนําเสนอเฉพาะประเด็น

สําคัญที่มีความเสี่ยงสูง
(4) รายละเอียดของขอตรวจพบ ซึ่งจะระบุ:-

ก. ขอตรวจพบ ปญหา ผลกระทบและความเสี่ยง
ข. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
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ค. ความเห็นชอบของฝายบริหารเกี่ยวกับขอตรวจพบ และแผนในการดําเนินการปรับปรุง
แกไข

ง. ประเด็นอ่ืนที่ควรพิจารณา
3. การปดการตรวจสอบควรเปนการประชุมรวมกับผูบริหารหนวยงานรับตรวจที่เกี่ยวของ และ

ผูรับผิดชอบหลักในกิจกรรมหรือกระบวนการที่ทําการตรวจสอบ โดยการนําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบฉบับรางเพื่อหารือและขอความเห็นของผูบริหารหนวยรับตรวจเกี่ยวกับขอตรวจพบ และแผนใน
การดําเนินการปรับปรุงแกไข

4. รายงานผลการตรวจสอบ ตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหารหนวยรับตรวจและ
ผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ

5. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในมีสิทธิในการรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและการกํากับดูแลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

6. รายงานผลการตรวจสอบตองมีความถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน กระชับ และสรางสรรค และ
ควรนําเสนออยางรวดเร็วภายในเวลาที่กําหนด

7. รายงานผลการตรวจสอบควรชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการเก็บรักษาความลับตาม
นโยบายขององคกร และตามสาระสําคัญที่ครอบคลุมในรายงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเปดเผยที่ไมไดรับ
อนุญาต

8. รายงานผลการตรวจสอบไมควรนําเสนอตอบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตหรือความ
ยินยอมจากผูบริหารที่เกี่ยวของ

9. หากรายงานผลการตรวจสอบที่นําเสนอไปแลวมีขอผิดพลาดหรือมีการละเวนการปฏิบัติที่มี
สาระสําคัญซึ่งควรไดรับการแกไข ใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในทําการแกไขและนําเสนอรายงานที่
แกไขแลวใหกับบุคคลที่รับรายงานทุกคน

รายงานรายไตรมาสและรายงานประจําป
10. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในมีหนาที่จัดทํารายงานรายไตรมาสเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหัวหนาองคกร ซึ่งเปนการรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานควร
รวมถึงสรุปผลการตรวจสอบที่ดําเนินการระหวางงวดที่รายงาน ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญ และ
ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การกํากับดูแล ประเด็นในรายงานคร้ังกอนที่ยังไมไดแกไข ความ
คืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผน และประเด็นอ่ืนที่จําเปนและไดรับการรองขอจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนคร้ังคราว ทั้งน้ีความถี่ในการรายงานขึ้นอยูกับความตองการของคณะกรรมการตรวจสอบ
และหัวหนาองคกร สําหรับไตรมาสที่ 4 ใหจัดทํารายงานประจําปแทน

11. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในมีหนาที่จัดทํารายงานประจําปที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดูแล และ
นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหนาองคกร ประกอบดวย
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(1) การเปดเผยขอจํากัดในการแสดงความเห็น พรอมดวยเหตุผลของขอจํากัดน้ัน
(2) วัตถุประสงค อํานาจและภาระหนาที่ ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนงานที่

กําหนดไว
(3) สรุปงานตรวจสอบที่แสดงความเห็น รวมทั้งการใชผลงานของบุคคลอ่ืนที่หนวย

ตรวจสอบภายในใหความเชื่อถือ
(4) ความเสี่ยงที่สําคัญที่องคกรเผชิญอยู การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ
(5) ประเด็นที่ยังมีความเห็นขัดแยงกันระหวางหนวยรับตรวจและหนวยตรวจสอบภายใน

ที่ยังหาขอยุติไมได
(6) เปรียบเทียบงานที่ดําเนินการแลวงานที่วางแผนไว และสรุปผลการปฏิบัติงานของ

หนวยตรวจสอบภายในเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการวัดผลงาน
(7) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

และการรายงาน
(8) รายงานเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบัน และแผนในการสรรหาและฝกอบรม

ผูตรวจสอบภายใน
(9) รายงานผลการประเมินคุณภาพ ที่ดําเนินการโดยบุคคลภายในองคกร หรือผูเชี่ยวชาญ

จากภายนอก
รายงานประจําปน้ีตองนําเสนอตอหัวหนาองคกร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

องคกร กอนเสนอตอกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปขององคกร
ในกรณีที่มีขอตรวจพบที่สําคัญอยางมาก หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่ทราบ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการขององคกรตอไป
1.4 ความมั่นใจในคุณภาพ
หลักการ
งานตรวจสอบภายในควรไดรับการควบคุมในทุกระดับของการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาผลการ

ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคอยางตอเน่ือง และเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน

แนวทางปฏิบัติและหลักการท่ัวไป
1. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดใหมีการประเมินคุณภาพ รักษาและปรับปรุงคุณภาพใน

ทุกประเด็นของกิจกรรมการตรวจสอบภายในและใหมีการติดตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ือง แนวทางการดําเนินการจะตองจัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาในการสอบ ทานจากภายในและ
ภายนอกองคกรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในน้ันเปนไปตามมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค
และมีการรายงานการปฏิบัติตามไวในรายงานประจําป
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2. แนวทางในการประเมินคุณภาพจะชวยใหหนวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร และใหความเชื่อมั่นวากิจกรรมการตรวจสอบภายใน
เปนไปตามหลักการ แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในควรประยุกตการะบวนการในการติดตามและประเมินประสิทธิผลโดยรวมของการประเมินคุณภาพ
กระบวนการน้ีรวมถึงการประเมินจากทั้งภายในและภายนอกองคกร

การบริหารงานตรวจสอบภายใน
3. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดใหมีนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ อยาง

นอยควรระบุถึงบทบาทและความรับผิดชอบ มาตรฐานการเก็บรวบรวมขอมูล การรายงาน การฝกอบรม
และเกณฑการวัดผลงานและปจจัยบงชี้ตางๆ

4. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาผูตรวจสอบภายในทุกระดับ
ไดรับการควบคุมดูแลอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยการติดตามความคืบหนา ประเมินคุณภาพและ
ชี้แนะแนวทางการควบคุมดูแล หมายความรวมถึง:-

(1) การมั่นใจไดวาการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(2) การใหคําแนะนําที่เหมาะสมในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(3) การอนุมัติวัตถุประสงคการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
(4) การมั่นใจไดวางานตรวจสอบไดดําเนินการตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ จาก

แผนไดรับการอนุมัติแลว
(5) การมั่นใจไดวามีการใชเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม
(6) การมั่นใจไดว าขอตรวจพบจากการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบและ

ขอเสนอแนะน้ันมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ
(7) การมั่นใจไดวารายงานมีความถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน กระชับและทันเวลา
(8) การมั่นใจไดวางานตรวจสอบไดบรรลุผลภายใจงบประมาณที่กําหนดไว การเบี่ยงเบน

ไปจากงบประมาณที่กําหนดจะตองได รับการอนุมั ติจากหัวหนาองคกร โดยการหารือรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ

5. ขอบเขตของการควบคุมดูแลขึ้นอยูกับประสบการณและการฝกอบรมผูตรวจสอบภายในแตละ
คน ควรใชความระมัดระวังเปนกรณีพิเศษเพื่อใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝกหัดไดรับการ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

6. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการวัดผลการปฏิบัติของหนวยตรวจสอบ
ภายใน หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการวาจางใหปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งควรระบุในสัญญาวาจาง
ดวย แนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานควรไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ผูมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานควรมีการหารือผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกับผูตรวจสอบ
ภายในอยางสม่ําเสมอ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือการฝกอบรมตามความเหมาะสม
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การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ
8. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรดําเนินการเพื่อรับฟงความเห็นของผูรับการตรวจเกี่ยวกับผล

การปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกคร้ัง และนํา
ความเห็นของผูรับการตรวจมาเปนสวนหน่ึงของการประเมินคุณภาพจากภายในองคกร

การประเมินคุณภาพจากภายในองคกร
9. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพจากภายในองคกร ซึ่ง

ดําเนินการโดยบุคคลที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และดําเนินการโดยสม่ําเสมอ
การประเมินคุณภาพจากภายในองคกร หมายความถึง การประเมินในแตละงวดโดยการประเมิน

ตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน หรือโดยบุคคลอ่ืนภายในองคกรที่มีความรูเกี่ยวกับแนวทางการ
ตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบ หากองคกรไมมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประเมิน
คุณภาพภายในน้ีได องคกรตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพจากภายนอกองคกร

10. การประเมินคุณภาพจากภายในองคกรควรประเมินในประเด็น ตอไปน้ี
(1) คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
(2) คุณภาพของการควบคุมดูแล
(3) การปฏิบัติตามมาตรฐาน
(4) การปฏิบัติตามคูมือ
(5) แนวทางที่หนวยตรวจสอบภายในจะสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร
(6) การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือ และปจจัยที่นําไปสู

ความสําเร็จที่สําคัญ
11. หากมีการประเมินคุณภาพจากภายในองคกร ผลการประเมินคุณภาพควรรวมในรายงาน

ประจําปของหนวยตรวจสอบภายในดวย และควรจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี
ยิ่งขึ้น

12. การประเมินคุณภาพจากภายในองคกรควรดําเนินการโดยการสอบทานงานตรวจสอบที่
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวและที่กําลังดําเนินการอยู

13. การประเมินคุณภาพจากภายในองคกรควรดําเนินการเพื่อสอบทานตามแนวทางที่ไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

การประเมินคุณภาพจากภายนอกองคกร
14. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรใหมีการประเมินคุณภาพจากภายนอกองคกร ซึ่งควร

ดําเนินการอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 5 ป โดยผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเปนอิสระ
จากภายนอกองคกร การประเมินจากภายนอกเปนการประเมินเกี่ยวกับ

(1) ขอบเขตการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน
(2) ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของหนวยตรวจสอบภายใน
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(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแนวทางการจัดทํากลยุทธและแผนการตรวจสอบ
(4) บุคลากร
(5) แนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแล
(6) การสื่อสารและการรายงาน
(7) การปฏิบัติตามมาตรฐานและคูมือ
(8) การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

15. คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหการสนับสนุนการประเมินคุณภาพจากภายนอก และหารือ
ผลการสอบทานกับหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในภายหลังการประเมินคุณภาพจากภายนอก หัวหนา
หนวยตรวจสอบภายในควรจัดทําแนวทางในการปรับปรุงขอบกพรอง และนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการดําเนินการปรับปรุงน้ีควรรายงานไว
ในรายงานประจําป

การประเมินตนเอง
16. แนวทางในการประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน ดังน้ี

(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนายตรวจสอบภายในตามแนวทางของคูมือการ
ประเมินตนเอง

(2) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในอาจนําผลการประเมินตนเองที่ไดจาก (1) มา
หารือเพื่อขอความเห็นจากผูบริหารหนวยตรวจสอบภายในทานอ่ืน

(3) จัดทําภาพรวมการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน และหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายในอาจของความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนํามาพิจารณารวมกับผูบริหารหนวย
ตรวจสอบภายในทานอ่ืนวาตองการปรับปรุงแนวปฏิบัติในปจจุบันใหไปสูระดับใดของแนวทางปฏิบัติ
ของหนวยตรวจสอบภายในตามที่กําหนด เชน ผลการประเมินพบวาแนวปฏิบัติในปจจุบันของหนวย
ตรวจสอบภายในเร่ืองบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายในอยูในระดับ 2 และตอง
ยกระดับในประเด็นน้ีใหอยูในระดับ 3

(4) จัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในตอหัวหนา
รัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา กอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อ
อนุมัติ

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองรายงานผลการประเมินพรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบอยางนอย
ไตรมาสละคร้ัง
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5. ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

ชาญณุกร เพ็ญศิริ ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลกระทบตอความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548). การศึกษาน้ีเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเหลาน้ันกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน กลุม
ตัวอยางคือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 430
คนโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 129 ชุดคิดเปนรอยละ 30 ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.849 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน เทคนิคการวิเคราะห
ปจจัย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระ คือ (1). ปจจัยดาน
โครงสรางองคกร ไดแก นโยบายและการสนับสนุนจากฝายบริหาร และความพรอมของระบบงานและ
สารสนเทศมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย (2). ปจจัยดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน ไดแก ความ
เปนอิสระและเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน และความรู ทักษะ และมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบ
ภายในอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง สวนการประสานงานของผูตรวจสอบภายในอยูในระดับเห็นดวย (3).
ปจจัยอ่ืนๆไดแก ขนาดของกิจการ และความเขาใจและยอมรับของผูรับการตรวจอยูในระดับเห็นดวยตัว
แปรตาม คือ (1). การสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการ ไดแก กระบวนการจัดทํารายงาน
ทางการเงินใหมีความถูกตองอยูในระดับคอนขางมาก สวนการดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทให
มีความนาเชื่อถือ และการดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของอยูในระดับมาก
สําหรับ (2). การสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบและการรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ (3). การ
สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ (4). การใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา
อยูในระดับคอนขางมาก และ (5). ความมีประสิทธิผลในภาพรวม กรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวย ปจจัยโครงสรางองคกรและปจจัยดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน สงผลกระทบตอ
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทุกดาน สวนขนาดกิจการสงผลกระทบต อความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเฉพาะดานการดูและกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัทใหมีความถูกตอง การดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทใหมีความนาเชื่อถือ การดูแลให บริษัท
ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ การใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายในภาพรวม และความเขาใจและยอมรับของผูรับการตรวจสงผลกระทบตอความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทุกดาน ยกเวนดานการสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบและการ
รายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
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ธวัชวดี มีเนียม ไดทําการศึกษาเร่ือง ขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงินที่มีผลกระทบตอการ
ประเมินความเสี่ยงโดยใชกระบวนการสอบทานของผูตรวจสอบภายใน : กลุมธุรกิจสถาบันการเงินที่จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547). การ
ศึกษาวิจัยฉบับน้ีสรุปไดดังน้ี  กระบวนการสอบทานงบการเงินของผูตรวจสอบภายในทําไดหลายวิธี เชน
การสอบถาม การยืนยันยอดการตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด รวมทั้งการวิเคราะหเปรียบเทียบซึ่งเปน
เคร่ืองมือหน่ึงในกระบวนการสอบทานงบการเงินเพื่อสืบหาขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงิน จึงเปน
เหตุใหงานวิจัยน้ีมุงศึกษาถึงวิธีการสอบทานงบการเงิน ระดับนัยสําคัญของขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบ
การเงินจากการวิเคราะหเปรียบเทียบ รวมถึงผลกระทบจากขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงินที่มีความ
เสี่ยงของกิจการ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษา
ขอบเขตการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะสถาบันการเงินที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประกอบดวย 3 หมวดธุรกิจ คือ ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย และประกันภัยเน่ืองจากธุรกิจสถาบันการเงินมี
โครงสรางที่ซับซอน และเปนที่สนใจในสายตาของนักลงทุนและสาธารณชน จากการศึกษาพบวา กา ร
วิเคราะหเปรียบเทียบเปนกระบวนการหน่ึงที่ผูตรวจสอบภายในของกลุมสถาบันการเงินใชในการสอบ
ทานงบการเงินมากที่สุด เน่ืองจากสามารถชี้ใหเห็นถึงความผิดปกติที่อาจบงชี้วาเกิดความผิดพลาดขึ้นใน
งบการเงินได เมื่อศึกษาระดับนัยสําคัญของขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงิ นได เมื่อศึกษาระดับ
นัยสําคัญของขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงิน พบวาผูตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินให
ความสําคัญอยางมากในการเขาไปตรวจสอบโดยละเอียด หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายจายอยางเปน
สาระสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในปที่ผานมา และผลการศึกษาพบวา หา กเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รายจายอยางเปนสาระสําคัญ มีผลกระทบตอความเสี่ยงทางการดําเนินงานของธุรกิจในเร่ือง การทําให
ขอมูลทางบัญชีผิดพลาด ลําดับความสําคัญของขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงินรองลงมาคือ อัตราสวน
ทางการบัญชีมีลักษณะผิดปกติ ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนรายไดตอลูกหน้ีการคาตํ่าผิดปกติ เมื่อเทียบ
กับกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีผลกระทบตอความเสี่ยงทางการเงินและการดําเนินงานตอกิจการ
ดังน้ันผูตรวจสอบภายใน ควรนําขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงินดังกลาวไปพิจารณาหากเกิดขึ้นใน
กิจการ เพื่อสืบหาการทุจริตและความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น และหากกระบวนการ
ปองกันแกไขตอไปในอนาคต

ณัฐชา ศรีสุนทร (2542) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
โรงพยาบาลในกํากับของรัฐ : ศึกษากรณีศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็งสวนภูมิภาค พบวา บุคลากร
ของศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง สวนภูมิภาค มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในการเปน
โรงพยาบาลในกํากับของรับจากมากไปหานอยตามลําดับคือ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการบํารุงรักษา
ดานการสรรหาบุคลากร และดานการใหบุคลากรพนจากงาน การทดสอบสมมุติฐาน พบวาบุคลากรที่มี
วิชาชีพ อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงการรับราชการ และความรูความเขาใจเร่ืองโรงพยาบาล
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ในกํากับขอบรัฐที่แตกตางกันไมมีความแตกตางกันในความพรอมทางดานการบริหารงานบุคคลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เรณู การะเกตุ (2543) ไดทําการศึกษา เร่ืองการตรวจสอบการบริหารการเงิน พบวา 1) การทุจริต
ทางการเงิน ทําใหประเทศชาติตองสูญเสียเงินเปนจํานวนมาก ซึ่งการทุจริตมีหลายวิธี ไดแก การรับเงิน
แลวไมออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินแลวไมบันทึกบัญชี จายเงินโดยไมมีหลักฐานการจาย
ปลอมแปลงหลักฐานการจาย ปลอมลายมือชื่อ เปนตน 2) มูลเหตุของการทุจริต เกิดจากบุคคลภายนอกชัก
จูงใหเจาหนาที่กระทําการทุจริต และภายในหนวยงาน เชน การที่เจาหนาที่หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไว การมีระบบการควบคุมภายในที่ไมเหมาะสม เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไมมีความรูความสามารถ และไมซื่อสัตย 3) แนวทางปองกันการทุจริตทางการเงิน คือ กําหนด
ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมรัดกุม ไดแก การแบงแยกหนาที่ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจน มีการดูแลรักษาทรัพยสินเหมาะสม ตลอดจนการใชเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามา รถ นอกจากน้ี
ผูบริหารจะใชการตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบการควบคุมภายในเปนเคร่ืองมือในการดูแล
สอดสอง สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ ทั้งน้ี การตรวจสอบกระทําโดยผูที่มีความรู
ความสามารถ ซึ่งเปนอิสระจากหนวยงานที่จะเขาทําการตรวจสอบ

วีวรรณ สิทธิไวทยาภรณ (2542) ไดทําการศึกษา เร่ืองความคิดเห็นของผูรับตรวจในพื้นที่จังหวัด
ลําปางที่มีตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดลําปาง พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพสมรสแลว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหนง
ทางดานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดมาแลวเปนเวลา 6-10 ป 2) ความคิดเห็นของผูรับ
ตรวจที่มีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดลําปางโดย
สวนรวมอยูในระดับเห็นดวยในทุกๆ ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการ แล
ดานการรายงานและติดตามผล 3) ปญหาของผูรับตรวจที่มีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 14 จังหวัดลําปาง โดยสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 1 ดาน ไดแก ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการใหบริการ และดานการรายงาน และการติดตามผล

ศรีพงษ เจียมประสิทธิ์ (2542) ไดศึกษาเร่ือง ความเห็นของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท พบวา 1) ลักษณะทั่วไปของผูรับตรวจ พบวา
ผูรับตรวจเปนเพศหญิงรอยละ 53.30 อายุผูรับตรวจที่มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 51.40 ผูรับตรวจมี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 65.70 อายุราชการ 21 ปขึ้นไปรอยละ 74.30 ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน
ในปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนางาน การเงินและบัญชี รอยละ 34.80 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงปจจุบัน ดํารงตําแหนงมาเปนเวลา 1-5 ป รอยละ 52.90 2) ความเห็นของผูรับตรวจตอการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูงทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย
ดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ดานภาวะผูนํา ดานการปฏิบัติงาน ดานการใหความรู ใหคําแนะนํา
คําปรึกษา และการสนับสนุน การทํางาน 3) ปจจัยแวดลอมของการทํางานของผูรับตรวจ ผลการศึกษา
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พบวา ปจจัยแวดลอมของการทํางานทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับสูง คือ ดานการฝกอบรม ดาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน ดานความสามารถในการประสานงาน และดานระบบการบริหารงาน สวน
ในดานสภาพหนวยงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 4) ปจจัยที่มีผลตอความเห็นของผูรับตรวจตอ
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน ความสามารถในการ
ประสานงาน ระบบการบริหารงานสภาพหนวยงาน และขณะที่ปจจัยอ่ืนๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อายุราชการ ตําแหนงที่ปฏิบัติงานปจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน และการฝกอบรม
ของผูรับตรวจ ผลการศึกษาพบวา ไมมีผลตอความคิดเห็นของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ.



บทที่ 3

วิธีการดําเนินการวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาค มีวิธีดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานตําแหนง ระดับ 3-10 และหนาที่การทํางานในดานบัญชี

การเงิน พัสดุ คอมพิวเตอร วิศวกรรม และ ฝายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนพนักงานการประปาสวนภูมิภาค
(สํานักงานใหญ) ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 1,450 คน ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 314 คน ซึ่งวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) จากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973:125)
คือ n   = N

1 + N (e)2
เมื่อ e คือ   ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง

N คือ   ขนาดของประชากร
n คือ   ขนาดของกลุมตัวอยาง

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนา

งานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน การประปาสวนภูมิภาค
โดยแบงออกเปน แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด

(1) แบบสอบถามชุดที่ 1 แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูรับตรวจ ไดแก ขอมูลที่เปนปจจัยพื้นฐาน

สวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ระดับตําแหนง ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันและหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดปลายปด
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สวนที่ 2 เปนคําถามความคิดเห็นของผูรับตรวจตองานการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค เปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด ที่มีความคิดเห็น
ของผูรับตรวจของการตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาคดานการพัฒนาของผูตรวจสอบภายใน
เร่ืองการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย

2.1 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
2.2 ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
2.3 ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบ
2.4 ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ

(2) แบบสอบถามชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
พนักงานผูรับการตรวจ ที่สังกัดใน การประปาสวนภูมิภาค

การสรางและหาคุณภาพของการวิจัย
1. กําหนดประเด็นสําคัญในแบบสอบถาม โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการทําวิจัยและ

คุณลักษณะของพนักงานการประปาสวนภูมิภาค รวมถึงความคิดเห็นของพนักงานซึ่งเปนผูรับตรวจ ที่
เสนอความคิดเห็นในเร่ืองของแนวทางการปฏิบัติงาน การวางแผนการตรวจสอบ การรายงาน และการ
ประเมินผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

2. ต้ังคําถามตามหัวขอของประเด็นที่สําคัญของการพัฒนางานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ, ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู
ตรวจสอบ, ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบ, ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ

3. จัดทําแบบสอบถามชุดทดสอบ Pre-test เพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจและแกไขขอบกพรอง
4. นําแบบสอบถามที่ไดไปใหพนักงานผูรับการตรวจทดลองตอบแบบสอบถามจํานวน 10 คน

เพื่อใหทราบวา ขอคําถามมีความชัดเจน และผูตอบแบบสอบถามไมมีความสงสัยในคําถาม และไมมีการ
ปรับปรุงแกไข ผูวิจัยจึงดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากประชากรตอไป โดยแบงออกเปน
แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด

- แบบสอบถามชุดที่ 1 แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูรับตรวจ ไดแก ขอมูลที่เปนปจจัยพื้นฐาน

สวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ระดับตําแหนง ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันและหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดปลายปด

สวนที่ 2 เปนคําถามความคิดเห็นของผูรับตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
การประปาสวนภูมิภาค เปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด ที่มีความคิดเห็นของผูรับตรวจของการ
ตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาคดานการพัฒนาและความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบดวย
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2.1 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
2.2 ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
2.3 ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบ
2.4 ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ
- แบบสอบถามชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ

พนักงานผูรับการตรวจ ที่สังกัดใน การประปาสวนภูมิภาค
5. แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานดานตรวจสอบชุดที่สอง จะจัดทําขึ้นเพื่อ

สัมภาษณ พนักงานผูรับตรวจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง แบบเจาะจง จากพนักงานการประปาสว นภูมิภาค
ที่จัดทําแบบสอบถามชุดที่ 1 โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณ จํานวน 100 คนโดยแบงแยกเปนกลุมความ
รับผิดชอบในการทํางาน ประสบการณการในทํางาน และตําแหนงการทํางาน

จํานวนพนักงานที่ไดรับการสัมภาษณ จํานวน 100 คน แยกตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน

โดยแบงออกเปนการรับผิดชอบแยกตามหนาที่การปฏิบัติงาน
1. ผูรับตรวจที่ทําหนาที่การเงินและบัญชี งบประมาณ จํานวน 48 คน
2. ผูรับตรวจที่ทําหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานดานธุรการ จํานวน 12 คน
3. ผูรับตรวจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 15 คน
4. ผูรับตรวจที่ทําหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานดานธุรการ จํานวน 25 คน

วิธีการรวบรวมขอมูล
การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี
1. ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหดวยวาจาจากหัวหนาหนวยงานบัญชี หัวหนาหนวยงานการเงิน

หัวหนาหนวยงานงบประมาณ หัวหนาหนวยงานดานคอมพิวเตอร หัวหนาหนวยงานดานพัสดุ และ
หัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคล ในการเก็บขอมูลของหนวยตรวจสอบภายใน การประปาสวนภูมิภาค

2. ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถาม พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงคการศึกษาโดยผูวิจัยขอความ
อนุเคราะหดวยวาจาในการแจกแบบสอบถามและผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามแกพนักงานการประปา
สวนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติงานดานการบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ คอมพิวเตอร และทรัพยากรฝายบุคคล

3. ขอรับคืนแบบสอบถามดวยตัวเอง
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การวิเคราะหขอมูล
1. การประมวลผลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อนําผล

การวิเคราะหมาจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห โดยมีขั้นตอน ดังน้ี
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของแบบสอบถามหลังจากดําเนิน

การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูรับตรวจ
1.2 บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูล และเคร่ืองคอมพิวเตอรตามลําดับ
1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
1.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย

2. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค และสมมุติฐานดังน้ี
2.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังผูรับตรวจ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา

ระดับตําแหนง ระยะเวลาประสบการณในการปฏิบัติงาน ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ระดับตําแหนง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันและหนาที่ความรับผิดชอบ

2.2 วิเคราะหขอมูลเร่ือง ความคิดเห็นของผูรับตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
ตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค โดยใชสถิติเชิงพรรณนา เชน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน และหนาที่ความรับผิดชอบ และตัวแปรตามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผูรับตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาคในดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานทั้ง 4 ดาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา เชน ความถี่ รอยละ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ใชการประมวลผลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package

for the Social Science) สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี
1. คารอยละ (Percentage) จะใชกรณีที่แสดงจํานวนหรือปริมาณ สําหรับขอมูลตอนที่ 1 คือ

สถานภาพสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และหนาที่ความรับผิดชอบ
2. คามัชฌิมเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean หรือ  ) จะใชในกรณีที่ตอง

เปรียบเทียบขอมูล ตอนที่ 2 คือ ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย 5 อันตรภาค โดยแปลความหมาย ดังน้ี
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คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5 – 1 = 0.80
จํานวนชั้น 5

ถาคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
ถาคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย
ถาคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ถาคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก
ถาคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือคา S.D. (Standard Deviation) ใชในกรณีที่ตองการแสดง
ความแตกตางในการใหอันดับ สําหรับขอมูลตอนที่ 2 คือ ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนางาน
ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน

4. วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ใชในกรณีเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนนระหวางกลุมสําหรับขอมูลตอนที่ 2 คือ ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบ
ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน

5. สถิติอนุมาน (Inferential statistics) ที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานไดแก t-test, F-test เพื่อ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปร

เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย
1. ตัวแปรในการศึกษา

1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก
- ปจจัยสวนบุคคลของผูรับการตรวจ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนง ระยะเวลาประสบการณในการปฏิบัติงาน ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ระดับตําแหนง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันและหนาที่ความรับผิดชอบ

1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็นของผูรับตรวจที่มีตอการ
ตรวจสอบในของผูตรวจสอบในดานตางๆ ดังน้ี

- ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
- ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
- ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบ
- ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ

2. แหลงขอมูล
2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก เปนขอมูลที่ไดจากการจัดทํา

แบบสอบถามเปนการต้ังคําถามลวงหนา (The Interview Guide) โดยแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานการ
ประปาสวนภูมิภาค
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2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แนวทางและกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน จากต้ังแตขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ การดําเนินการตรวจสอบ การรายงานผล
การตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบจากการศึกษาการปฏิบัติงานจริง จากตําราวิชาการ วารสาร สิ่ง
ตีพิมพ บทความวิชาการ กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย ที่บัญญัติไวเปนแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน
ตรวจสอบ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
เวลาดําเนินการวิจัย 12 เดือน (พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554)

สถานที่ทําการวิจัย
การวิจัยเร่ืองน้ีไดทําการศึกษา การประปาสวนภูมิภาค



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังพนักงานการประปาสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น
350 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 314 ฉบับ คิดเปนรอยละ 89.71 และ ผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณ พนักงานผูรับการตรวจของพนักงานดังกลาว เกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผูรับตรวจ จํานวน 100 คน

ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามดังกลาว ดังตอไปน้ี

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากการสํารวจแบบสอบถามจํานวน 314 ตัวอยาง พบวา พนักงานผูรับการตรวจเปนเพศ

หญิงจํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 72.60 และเพศชายจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 27.40 สวน
ใหญมีชวงอายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 38.50 รองลงมา อยูในชวงอายุ 31 - 40 ป
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 38.20 และมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 186 คน
คิดเปนรอยละ 59.20 รองลงมา เปนระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 25.80
สวนใหญดํารงตําแหนงระดับ 4 - 5 จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 45.50 รองลงมา มีการดํารง
ตําแหนงขาราชการระดับ 6 - 7 จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 37.60 สวนใหญมีระยะเวลาการ
ทํางาน 5 - 10 ปจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 36.90 รองลงมา มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 5 ป
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และสวนใหญมีหนาที่ความรับผิดชอบเปนผูปฏิบัติงานดาน
งบประมาณ การเงิน บัญชี จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 74.80 รองลงมา มีหนาที่ความรับผิดชอบ
เปนหัวหนาหนวยงาน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 8.90 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1
จํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

(n = 314)
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ

เพศ
ชาย 86 27.40
หญิง 228 72.60

อายุ
ตํ่ากวา 30 ป 121 38.50
31-40 ป 120 28.20
41-50 ป 49 15.60
51-60 ป 24 7.70

ระดับการศึกษาสูงสุด
ตํ่ากวาปริญญาตรี 47 15.00
ปริญญาตรี 186 59.20
ปริญญาโท 81 25.80

ตําแหนงปจจุบัน
หัวหนางาน 66 21.00
นักบัญชี พนักงานบัญชี 170 54.10
นักบริหารงานทั่วไป 50 15.90
นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 2.50
วิศวกร 15 4.80
นักวิเคราะหระบบงาน 5 1.60

ระดับการดํารงตําแหนง
ระดับ 4-5 143 45.50
ระดับ 6-7 118 37.60
ระดับ 7-8 52 16.60
ระดับ 9 ขึ้นไป 1 0.30

ระยะเวลาในการทํางาน
นอยกวา 5 ป 102 32.50
5-10 ป 116 36.90
11-15 ป 58 18.50
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ

15 ป ขึ้นไป 38 12.10
หนาที่ความรับผิดชอบ

หัวหนาหนวยงาน 28 8.90
ผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน บัญชี 235 74.80
ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ 13 4.10
ผูปฏิบัติงานดานบุคลากร คาตอบแทน 1 0.30
ผูปฏิบัติงานดานธุรการ 9 2.90
ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยี 16 5.10
ผูปฏิบัติงานดานระบบผลิตนํ้า 7 2.20
ผูปฏิบัติงานวิเคราะหระบบงาน 5 1.60

ที่มา. จากการสํารวจ

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจท่ีมีตอการพัฒนางานตรวจสอบ
ตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค

จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค ของพนักงานผูรับการตรวจ
314 ตัวอยาง โดยสามารถแสดงผลออกเปนดานตางๆ ดังน้ี

1. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
2. ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
3. ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบ
4. ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ
1. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ พบวา พนักงานผูรับการตรวจ

สวนใหญแสดงความเห็นดวยมากที่มีการตรวจสอบภายในชวยทําใหการดูแลรักษาทรัพยสินและ
การใชทรัพยากร เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมา พนักงานผูรับการตรวจ
แสดงความเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.79 ในเร่ืองของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ชวยทําให
การปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย และดานอ่ืนๆ ของหนวยงาน
ถูกตองตามระเบียบของราชการ พนักงานผูรับการตรวจสวนใหญแสดงความเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 3.78 ในเร่ืองของการตรวจสอบภายในสามารถปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริต
ร่ัวไหล เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินตางๆ ขององคกร พนักงานผูรับการตรวจสวนใหญแสดง
ความเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.71 และตํ่าสุด คือ เร่ืองของระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
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ภายในเหมาะสมและจํานวนเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบเพียงพอ พนักงานผูรับการตรวจสวน
ใหญแสดงความเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.43 ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจตอ
การพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ

(n = 314)

ขอความ  SD
ความถี่ (รอยละ)

เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

1. ชวยใหการ
ปฏิบัติงานงบประ
มาณ การเงิน การ
พัสดุของหนวย งาน
ถูกตองตามระเบียบ
ของราชการ

3.79 0.630 30
(9.6)

193
(61.5)

87
(27.7)

3
(1.0)

1
(0.3)

2. ชวยใหการปฏิ
บัติงานดานงบประ
มาณ การเงิน การ
พัสดุมีประสิทธิภาพ

3.71 0.824 49
(15.6)

149
(47.5)

93
(29.6)

22
(7.0)

1
(0.3)

3. ชวยทําใหการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน
เปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ

3.94 0.805 84
(26.8)

136
(43.3)

87
(27.7)

6
(1.9)

1
(0.3)

4. ชวยปองปรามมิ
ใหเกิดความเสียหาย
หรือการทุจริต
เกี่ยวกับทรัพยสิน
ตาง ๆ ขององคกร

3.78 0.762 52
(16.6)

152
(48.4)

100
(31.8)

9
(2.9)

1
(0.3)
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ตาราง 2 (ตอ)

ขอความ  SD
ความถี่ (รอยละ)

เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

5. ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตรวจ
สอบเหมาะสมและ
จํานวน จนท.
ดําเนินการเพียงพอ

3.43 0.911 34
(10.8)

120
(38.2)

105
(33.4)

51
(16.2)

4
(1.4)

ภาพรวม

2. ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ พบวาพนักงานผูรับการตรวจ
สวนใหญแสดงความเห็นดวยมากที่ผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบของราชการ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.88 พนักงานผูรับการตรวจแสดง
ความเห็นดวยมากในเร่ืองของผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบชัดเจน สามารถเปน
ตัวชี้วัดแนวทางปฏิบัติงานไมใหเกิดขอผิดพลาด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.83 พนักงานผูรับการตรวจ
สวนใหญแสดงความเห็นดวยมาก ในเร่ืองของผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบชัดเจน
สามารถเขาใจได มีการอางอิงระเบียบที่เกี่ยวของประกอบผลการรายงาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.75
พนักงานผูรับการตรวจสวนใหญแสดงความเห็นดวยมาก ในเร่ืองการแจงผลการตรวจสอบภายใน
ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.61 และตํ่าสุด คือ เร่ืองของมีการติดตามผลการ
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ พนักงานผูรับการตรวจสวนใหญแสดงความเห็นดวยปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.55 ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจตอ
การพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในดานการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ

(n = 314)

ขอความ  SD
ความถี่ (รอยละ)

เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

1. รายงานผลการ
ตรวจ สอบแนวทาง
การปฏิถูกตองตาม
ระเบียบของราชการ

3.88 0.823 81
(25.8)

120
(38.2)

107
(34.1)

5
(1.6)

1
(0.3)

2. รายงานผลการ
ตรวจสอบชัดเจน
สามารถเขาใจไดมี
การอางอิงระเบียบ

3.75 0.787 60
(19.1)

120
(38.2)

129
(41.1)

4
(1.3)

1
(0.3)

3. การแจงผลการ
ตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว

3.61 0.804 34
(10.8)

154
(49.0)

98
(31.2)

27
(8.6)

1
(0.3)

4. รายงานผลการ
ตรวจสอบชัดเจน
สามารถเปนตัวชี้วัด
แนวทางปฏิบัติงาน
ไมใหเกิดขอผิดพลาด

3.83 0.753 58
(18.5)

154
(49.0)

95
(30.3)

6
(1.9)

1
(0.3)

5. มีการติดตามผล
การตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอ

3.55 0.762 42
(13.4)

97
(30.9)

167
(53.2)

7
(2.2)

1
(0.3)

ภาพรวม

3. ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบ พบวาพนักงานผูรับการตรวจสวนใหญ
แสดงความเห็นดวยปานกลางที่ผูตรวจสอบภายใน ในเร่ืองการใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายดานการเงิน การคลัง ขอบังคับ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดี เปรียบ เสมือน
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ผูชํานาญการ และในเร่ืองของการใหคําแนะนํา คําปรึกษา สามารถแกไขปญหาการปฏิบัติงานดาน
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และดานอ่ืน ๆ ไดอยางมีประ สิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.37
พนักงานผูรับการตรวจแสดงความเห็นดวยปานกลาง ในเร่ืองของผูตรวจสอบภายใน เปนผูให
ความรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับระเบียบของราชการสม่ําเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.34 พนักงานผูรับ
การตรวจสวนใหญแสดงความเห็นดวยปานกลาง ในเร่ืองของผูตรวจสอบภายใน เปนผูใหคําปรึกษา
แนะนํา ไดตลอดเวลา โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.17 และตํ่าสุด พนักงานรับการตรวจแสดงความเห็นดวย
ปานกลาง ในเร่ืองของผูตรวจสอบภายใน สามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทานได
อยางรวดเร็วและถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.16 ดังแสดงในตาราง 4

ตาราง 4
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจตอ
การพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในดานการใหคําปรึกษาของ
ผูตรวจสอบ (n = 314)

ขอความ SD
ความถี่ (รอยละ)

 เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

1.ใหคํ า แนะ นํา
ปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบ
ดานการเงินเปน
อยางดี

3.37 0.851 27
(8.6)

106
(33.8)

141
(44.9)

35
(11.1)

5
(1.6)

2. สามารถแกไข
ปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ของทานได

3.16 .0860 27
(8.6)

59
(18.8)

168
(53.5)

56
(17.8)

4
(1.4)

3 . ผู ตรวจสอบ
ภายในเปนผูให
ความรูระเบียบ
ของทางราชการ
สม่ําเสมอ

3.34 0.767 27
(8.6)

76
(24.2)

193
(61.5)

12
(3.8)

6
(1.9)
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ขอความ  SD
ความถี่ (รอยละ)

เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

4. ผูตรวจสอบ
ภายในเปนผูให
คําปรึกษาแนะ
นําไดตลอดเวลา

3.17 0.890 29
(9.2)

63
(20.1)

159
(50.6)

58
(18.5)

5
(1.6)

5.การใหคําปรึก
ษาสามารถแกไข
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3.37 0.756 29
(9.2)

77
(24.5)

192
(61.1)

12
(3.8)

4
(1.4)

4. ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ พบวาพนักงานผูรับการตรวจสวนใหญแสดง
ความเห็นดวยมากที่ผูตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม โปรงใส และปราศจาก
อคติสวนตัวในการปฏิบัติหนาที่ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.77 พนักงานผูรับการตรวจแสดงความเห็นดวย
มาก ในเร่ืองของผูตรวจสอบภายในมีความรู ความสามารถในระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการ
ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.58 ในเร่ืองของผูตรวจสอบ
ภายใน สามารถสื่อความหมายในการปฏิบัติงานใหเขาใจไดเปนอยางดี พนักงานผูรับการตรวจสวน
ใหญแสดงความเห็นดวยปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.58 พนักงานผูรับการตรวจสวนใหญแสดง
ความเห็นดวยปานกลางในของผูตรวจสอบภายใน มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน ผูรับตรวจ
สามารถประสานงานไดทุกฝายที่เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.52 และตํ่าสุด พนักงานผูรับการตรวจ
แสดงความเห็นดวยปานกลางในเร่ืองของผูตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบ อดทน กระตือรือรน
ตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.48 ดังแสดงในตาราง 5

ตาราง 5
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจตอ
การพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในดานคุณลักษณะของผู
ตรวจสอบ
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(n = 314)

ขอความ  SD
ความถี่ (รอยละ)

เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

1.ผูตรวจสอบภายในมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
สามารถประ สานงาน
ไดกับทุกฝายที่เกี่ยว
ของ

3.52 0.742 29
(9.2)

122
(38.9)

149
(47.5)

12
(3.8)

2
(0.6)

2. ผูตรวจสอบภายใน
มีความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติงาน

3.48 0.729 33
(10.5)

94
(29.9)

182
(58.0)

2
(0.6)

3
(1.0)

3.ผูตรวจสอบภายใน
มีความรูความสามารถ
ในระเบียบตางๆ ที่
ตองใชในการปฏิบัติ
งาน

3.58 0.824 34
(10.8)

144
(45.9)

108
(34.4)

325
(8.0)

3
(1.0)

4. ผูตรวจสอบ
ภายใน สามารถสื่อ
ความหมายในการ
ปฏิบัติงานใหเขาใจได
เปนอยางดี

3.58 0.747 30
(9.6)

136
(43.3)

137
(43.6)

7
(2.2)

4
(1.4)

5. ผูตรวจสอบ
ภายในมีความซื่อสัตย
สุจริต มีจริยธรรม ใน
การปฏิบัติหนาที่

3.77 0.781 54
(17.2)

146
(46.5)

106
(33.8)

5
(1.6)

3
(1.0)

ภาพรวม

จากตารางดังกลาว ผูวิจัยขอสรุปความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจที่มีตอการพัฒนา
งานตรวจสอบภายตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค ในแต
ละดาน เปนภาพรวม ดังตาราง 6
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ตาราง 6
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจตอการพัฒนางาน
ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ในภาพรวม

ขอความ  SD
1. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
1. ชวยใหการปฏิบัติงานงบประ มาณ การเงิน การพัสดุของหนวย งาน
ถูกตองตามระเบียบของราชการ

3.79 0.630

2. ชวยใหการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การพัสดุมีประสิทธิภาพ 3.71 0.824
3. ชวยทําใหการดูแลรักษาทรัพยสิน เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 3.94 0.805
4. ชวยปองปรามมิใหเกิดความเสียหายของทรัพยสินตางๆ ขององคกร 3.78 0.762
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบเหมาะสมและจํานวนเจาหนาที่ 3.43 0.911
2. ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
1. รายงานผลการตรวจ สอบแนวทางการปฏิถูกตองตามระเบียบของราชการ 3.88 0.823
2. รายงานผลการตรวจสอบชัดเจน สามารถเขาใจไดมีการอางอิงระเบียบ 3.75 0.787
3. การแจงผลการตรวจสอบภายใน ระยะเวลาที่รวดเร็ว 3.61 0.804
4. รายงานผลการตรวจสอบชัดเจน ไมใหเกิดขอผิดพลาด 3.83 0.753
5. มีการติดตามผลการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 3.55 0.762
3. ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบ
1.ใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบดานการเงินเปนอยางดี 3.37 0.851
2. สามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทานได 3.16 .0860
3. ผูตรวจสอบภายในเปนผูใหความรูระเบียบของทางราชการสม่ําเสมอ 3.34 0.767
4. ผูตรวจสอบภายในเปนผูใหคําปรึกษาแนะ นําไดตลอดเวลา 3.17 0.890
5.การใหคําปรึก ษาสามารถแกไขไดอยางมีประ สิทธิภาพ 3.37 0.756
4. ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ
1.ผูตรวจสอบภายในมีมนุษยสัมพันธที่ดีประสานงานไดกับทุกฝายเกี่ยวของ 3.52 0.742
2. ผูตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 3.48 0.729
3.ผูตรวจสอบภายใน มีความรูความสามารถในระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการ
ปฏิบัติงาน

3.58 0.824

4. ผูตรวจสอบภายใน สามารถสื่อความหมายในการปฏิบัติงานใหเขาใจได 3.58 0.747
5. ผูตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่ 3.77 0.781

ภาพรวม



118

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจท่ีมีตอการพัฒนางานตรวจสอบ
ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค

จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจโดยการวิเคราะหทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช t-test, F-test ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานการศึกษา ดานประสบ
การณการทํางาน และดานหนาที่รับผิดชอบกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค (ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู
ตรวจสอบ ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการใหคําแนะนําปรึกษา
ของผูตรวจสอบ และดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ) สามารถแบงผลการทดสอบไดดังน้ี

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
แตกตางกันในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนางานตรวจสอบดานการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในการประปาสวนภูมิภาค
แตกตางกัน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนางานตรวจสอบดานการรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในการประปาสวน
ภูมิภาคแตกตางกัน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนางานตรวจสอบดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบการประปาสวนภูมิภาคแตกตาง
กัน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนางานตรวจสอบดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบการประปาสวนภูมิภาคแตกตางกัน

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเฉลี่ยของพนักงานผูรับการตรวจที่มีตอการพัฒนางาน
ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ระหวาง
พนักงานผูรับการตรวจที่มีการศึกษาสูงสุดตางกัน โดยใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ดังแสดงใน
ตาราง 7
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ตาราง 7
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเฉลี่ยของผูรับการตรวจที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ระหวางกลุมระดับการศึกษา

(n = 314)

แหลงความแปรปรวน
Sum

of Square
Mean Square df

สถิติทดสอบ
F-value (Sig)

ระหวางกลุม 4.535 2.268 3 6.178
(0.002)ภายในกลุม 114.151 0.367 311

รวม 118.686 314

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการพัฒนางานตรวจสอบตาม
แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาคที่แตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (Sig = 0.000) จึงทําการเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) เพื่อคนหา
ความแตกตางของระดับความคิดเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค เปนรายคูระหวางพนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดแตกตางกัน 3 กลุม ดังน้ันปฏิเสธ H0

พนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีกับปริญญาโท และ
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาโท มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตอการพัฒนางานตรวจสอบตาม
แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค แตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเฉลี่ยของผูรับการตรวจที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ระหวางกลุมระดับการศึกษา
สูงสุดที่แตกตางกันเปนรายคู

(n = 314)
ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ตํ่ากวาปริญญา

ตรี
-0.14016 -0.36327*

ปริญญาตรี 0.14016 -0.22311*
ปริญญาโท

ที่มา. จากการสํารวจ, * แสดงคานัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานท่ี 2 พนักงานผูรับการตรวจที่มีประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นแตกตางกันในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเฉลี่ยของผูตรวจรับที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ระหวางพนักงานผูรับการตรวจที่
มีประสบการณทํางานที่แตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ดังแสดงในตาราง 9

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็น
ตอการพัฒนางานตรวจสอบดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในการประปา
สวนภูมิภาคแตกตางกัน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอ
การพัฒนางานตรวจสอบดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในการประปา
สวนภูมิภาคแตกตางกัน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็น
ตอการพัฒนางานตรวจสอบดานใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบการประปาสวนภูมิภาค
แตกตางกัน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็น
ตอการพัฒนางานตรวจสอบดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายในการประปาสวนภูมิภาคแตกตาง
กัน

ตาราง 9
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเฉลี่ยของผูรับการตรวจที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ระหวางกลุมประสบการณการ
ทํางาน

(n = 314)

แหลงความแปรปรวน
Sum

of Square
Mean Square df

สถิติทดสอบ
F-value (Sig)

ระหวางกลุม 6.481 2.160 4 5.969
(0.001)ภายในกลุม 112.205 0.362 310

รวม 118.686 314

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอการพัฒนางาน
ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาคที่แตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig = 0.000) จึงทําการเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)
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เพื่อคนหาความแตกตางของระดับความคิดเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค เปนรายคูระหวางประสบการณการ
ทํางานแตกตางกัน 4 กลุม ดังน้ันปฏิเสธ H0 ดังแสดงในตาราง 10

ตาราง 10
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของผูรับตรวจที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ระหวางกลุมประสบการณการ
ทํางานที่แตกตางกันเปนรายคู

(n = 314)
ประสบการณ นอยกวา 5 ป 5-10 ป 11-15 ป 15 ป ข้ึนไป
นอยกวา 5 ป -0.14017 0.11457 0.30137

5-10 ป 0.14017 0.25474 0.44154*
11-15 ป -0.11457 -0.25474 0.18680

15 ป ขึ้นไป -0.30137 -0.44154* -0.18680
ที่มา. จากการสํารวจ, * แสดงคานัยสําคัญที่ระดับ 0.05

ดังน้ันพนักงานผูรับการตรวจที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป กับมี
ประสบการณการทํางาน 15 ป ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
0.05

สมมติฐานท่ี 3 ผูรับตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน
ในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของผูตรวจรับที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตาม
แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ระหวางพนักงานผูรับการ
ตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ดังแสดงในตาราง 10

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการ
พัฒนางานตรวจสอบดานปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในการประปาสวนภูมิภาคไม
แตกตางกัน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการ
พัฒนางานตรวจสอบดานการรายงานผลตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในการประปาสวนภูมิภาค
แตกตางกัน
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- พนักงานผูรับการตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการ
พัฒนางานตรวจสอบดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในการ
ประปาสวนภูมิภาคไมแตกตางกัน

- พนักงานผูรับการตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการ
พัฒนางานตรวจสอบดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายในการประปาสวนภูมิภาคแตกตางกัน

ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาหนาที่รับผิดชอบที่แตกตางกันไมมีผลตอระดับความคิดเห็นในการ
พัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค
ดังน้ันยอมรับ H0 ดังตาราง 11

ตาราง 11
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของผูรับตรวจที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค ระหวางกลุมหนาที่รับผิดชอบ

(n = 314)

แหลงความแปรปรวน
Sum

of Square
Mean Square df

สถิติทดสอบ
F-value (Sig)

ระหวางกลุม 24.112 8.037 4 26.345
(0.079)ภายในกลุม 94.574 0.305 310

รวม 118.686 314

ผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานผูรับการตรวจท่ีมีตอพัฒนางาน
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

จากการที่ผูวิจัย สอบถามพนักงานผูรับการตรวจ โดยการสัมภาษณ เปนรายบุคคล ผูวิจัยขอ
สรุป ดังน้ี

1. “ทานคิดวา อุปสรรคการปฏิบัติงานในการทําหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานผูรับ
การตรวจ มีอะไรบาง”

1.1 “ความซ้ําซอนและความลาชา ในการปฏิบัติงาน เมื่อตองปฏิบัติงานตามคําแนะนําของผู
ตรวจสอบภายใน” ทําใหการทํางานเกิดความซ้ําซอนมากขึ้นเน่ืองจากเพิ่มเคร่ืองมือการควบคุม
ภายใน ทําใหเอกสารตองผานการลงนามอนุมัติทุกรายการเมื่อมีการบันทึกบัญชี

1.2 “เอกสารในการปฏิบัติงานมีจํานวนมาก” ทําใหเสียเวลาในการตรวจคนเอกสาร เมื่องาน
มีปญหา หรือเมื่อหนวยงานอ่ืนตองการใชเอกสาร

1.3 การปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส “เกิดความลาชา มีความรูความชํานาญ
เร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี คอนขางนอย สําหรับพนักงานผูรับตรวจใกลเกษียณ”
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1.4 “การควบคุมภายในของหนวยงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอนขางยาก
เพราะตองใชงบประมาณในการควบคุมภายในสูงมาก” ซึ่งอาจทําใหไมคุมกับองคกรจะผลที่ไดรับ
ประโยชน

1.5 “การประเมินราคาของผูวาจาง เกิดการฮ้ัวกันระหวางผูรับเหมา” ทําใหเรายากแตการ
ควบคุม

1.6 “ทรัพยสินขององคกรเกิดการสูญหาย” โดยไมมีสาเหตุ
2. พนักงานผูรับการตรวจที่เขางานใหม สวนใหญจะทํางานโดยใชการสอนงานจากรุนพี่

หรือบุคคลที่เคยทํางานมาแลวมากกวาการปฏิบัติงานโดยการศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน
3. “ทานคิดวา พนักงานผูรับการตรวจมีการปฏิบัติงานขั้นตอน ไมถูกตองตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน สวนใหญในเร่ือง” ดังตอไปน้ี
3.1 “การบันทึกบัญชี ไมถูกตอง”
3.2 “เอกสารประกอบการเบิกจาย ไมครบถวน ถูกตอง”
3.3 “รายละเอียดในการบันทึกบัญชี มีไมเพียงพอ” กับสิ่งที่ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

กําหนด
4. “ทานคิดวา ปญหาการทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานผูรับการตรวจ เมื่อ

เปรียบเทียบกับกอนการเขารับการตรวจของผูตรวจสอบภายใน”
4.1 “แบบฟอรมของรายงานตองออกแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับ มาตรฐานการ

ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน”
4.2 “ขั้นตอนการทํางานเกิดการซ้ําซอนมากขึ้น”
จากผลการสัมภาษณ ผูวิจัยสรุปไดดังน้ี ปญหาของผูรับตรวจสอบที่มีตอการพัฒนาการ

ตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาคเกิดปญหาในเร่ืองดังตอไปน้ี 1. ความซ้ําซอนของ
ขั้นตอนการทํางาน 2. เอกสารในการดําเนินงานมีจํานวนมากเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการทํางานตาม
หลกัมาตรฐานการตรวจสอบ 3. ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบ
ภายในกําหนด.



บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาถึงทัศนะคติของพนักงานที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน การประปาสวนภูมิภาคเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey
research) โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (primary source) จากกลุมตัวอยางพนักงานหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ การประปาสวนภูมิภาค จํานวน 314 ตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (secondary
source) จากการรวบรวมขอมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค ดังน้ี

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจสอบที่มีตองานการตรวจสอบตาม
แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ,ดานการรายงานผล
การตรวจสอบ, ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา และดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตองานการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายในระหวางพนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ ความ
รับผิดชอบตางกัน

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานผูรับการตรวจสอบ ซึ่งเกิดจาก
การพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินของสํานักงานตรวจเงินแผนดินของผูตรวจสอบภายใน

สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดเสนอในบทที่ 4 สามารถแบงผลการวิเคราะห ไดดังน้ี
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับการตรวจสอบภายใน ของการประปาสวนภูมิภาค สวนใหญเปน

ผูปฏิบัติงาน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตําแหนงนักบัญชี นักบริหารงานทั่วไป นักคอมพิวเตอร
สวนท่ี 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจสอบที่มีตองานการตรวจสอบตามแนว

ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน, ดานการรายงานผลการ
ตรวจสอบ, ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา และดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน
สรุปผลไดดังน้ี

1. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน พบวา มีการตรวจสอบภายในชวย
ทําใหการดูแลรักษาทรัพยสินและการใชทรัพยากร เปนไปโดยมีประสิทธิภาพระดับมาก รอยละ 43.3 มี
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การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ชวยทําใหการปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ
และทรัพย และดานอ่ืน ๆ ของหนวยงานถูกตองตามระเบียบของราชการระดับมาก รอยละ 61.5 มีการ
ตรวจสอบภายในสามารถปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหล เกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินตาง ๆ ขององคกในระดับมาก รอยละ 48.4 มีการตรวจสอบภายในสามารถชวยเหลือใหการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ มีประสิทธิภาพมาก รอยละ 43.3 และมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเหมาะสมและจํานวนเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบเพียงพอ

2. ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน พบวา ผูตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบของราชการในระดับมาก รอยละ
38.2 ผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบชัดเจน สามารถเปนตัวชี้วัดแนวทางปฏิบัติงานไมใหเกิด
ขอผิดพลาดระดับมาก รอยละ 49.0 มีผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบชัดเจน สามารถเขาใจได
มีการอางอิงระเบียบที่เกี่ยวของประกอบผลการรายงานระดับปานกลาง รอยละ 41.1 มีการแจงผลการ
ตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีการติดตามผลการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

3. ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบภายใน พบวา ผูตรวจสอบภายใน ใหคําแนะนํา
ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายดานการเงิน การคลัง ขอบังคับ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดี
เปรียบเสมือนผูชํานาญการระดับปานกลาง รอยละ 44.9 มีการใหคําแนะนํา คําปรึกษา สามารถแกไขปญหา
การปฏิบัติงานดานการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และดานอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพระดับปาน
กลาง รอยละ 61.1 ผูตรวจสอบภายในเปนผูใหความรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับระเบียบของราชการ
สม่ําเสมอระดับปานกลาง รอยละ 61.5 ผูตรวจสอบภายใน เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา ไดตลอดเวลา และ
ผูตรวจสอบภายใน สามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

4. ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน พบวา ผูตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย สุจริต มี
จริยธรรม โปรงใส และปราศจากอคติสวนตัวในการปฏิบัติหนาที่ระดับมาก รอยละ 46.5
ผูตรวจสอบภายในมีความรู ความสามารถในระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ
ภายในไดเปนอยางดีระดับมาก รอยละ 45.9 ผูตรวจสอบภายใน สามารถสื่อความหมายในการปฏิบัติงาน
ใหเขาใจไดเปนอยางดีระดับปานกลาง รอยละ 43.6 ผูตรวจสอบภายใน มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการ
ปฏิบัติงานปานกลาง รอยละ 58.0 และ ผูรับตรวจสามารถประสานงานไดทุกฝายที่เกี่ยวของ และผูตรวจ
สอบภายใน มีความรับผิดชอบ อดทน กระตือรือรนตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ตามลําดับ

สวนท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตองานการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายในระหวางพนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ ความ
รับผิดชอบตางกัน

จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจโดยการวิเคราะหทดสอบสมมุติฐานโดยใช
t-test, F-test ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานการศึกษา ดานประสบการณการทํางาน
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และดานหนาที่รับผิดชอบกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของ
การประปาสวนภูมิภาค (ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบ และดานคุณลักษณะของผู
ตรวจสอบ) สามารถแบงผลการทดสอบไดดังน้ี

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน
ในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาคที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig =
0.000)

สมมติฐานท่ี 2 พนักงานผูรับการตรวจที่มีประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
แตกตางกันในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

พบวา ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาคที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig =
0.000)

สมมติฐานท่ี 3 พนักงานผูรับการตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน
ในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

พบวา หนาที่รับผิดชอบที่แตกตางกันไมมีผลตอระดับความคิดเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบ
ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการประปาสวนภูมิภาค

อภิปรายผล
ขอคนพบเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะหทดสอบสมมุติฐานโดยใช t-

test, F-test ผลของการวิเคราะห มีดังน้ี
1. การวิเคราะหความแตกตางปจจัยทางดานการศึกษา ดานประสบการณการทํางาน และดาน

หนาที่รับผิดชอบกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายของการ
ประปาสวนภูมิภาค ปรากฏผลการวิจัยที่สอดคลองกับการศึกษาของผูวิจัยที่ไดทําการศึกษาในเร่ืองดังกลาว
ดังตอไปน้ี ชาญณุกร เพ็ญศิริ (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระ คือ

(1) ปจจัยดานโครงสรางองคกร ไดแก นโยบายและการสนับสนุนจากฝายบริหาร และความพรอม
ของระบบงานและสารสนเทศมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
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(2) ปจจัยดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน ไดแก ความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของผู
ตรวจสอบภายใน และความรู ทักษะ และมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายในอยูในระดับเห็นดวยอยาง
ยิ่ง สวนการประสานงานของผูตรวจสอบภายในอยูในระดับเห็นดวย

(3) ปจจัยอ่ืนๆไดแก ขนาดของกิจการ และความเขาใจและยอมรับของผูรับการตรวจอยูในระดับ
เห็นดวย

ตัวแปรตาม คือ
(1) การสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการ ไดแก กระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน

ใหมีความถูกตองอยูในระดับคอนขางมาก สวนการดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทใหมีความ
นาเชื่อถือ และการดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของอยูในระดับมาก

(2) การสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบและการรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
(3) การสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
(4) การใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนาอยูในระดับคอนขางมาก
(5) ความมีประสิทธิผลในภาพรวม กรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ปจจัย

โครงสรางองคกรและปจจัยดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน สงผลกระทบตอความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายในทุกดาน สวนขนาดกิจการสงผลกระทบตอความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในเฉพาะดานการดูและกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทใหมีความถูกตอง การดูแล
ระบบควบคุมภายในของบริษัทใหมีความนาเชื่อถือ การดูแลให บริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ การใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในภาพรวม
และความเขาใจและยอมรับของผูรับการตรวจสงผลกระทบตอความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในทุกดาน ยกเวนดานการสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบและการรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ

2. ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับธวัชวดี มีเนียม (2547)ศึกษาขอบงชี้ถึงขอผิดพลาด
ในงบการเงินที่มีผลกระทบตอการประเมินความเสี่ยงโดยใชกระบวนการสอบทานของผูตรวจสอบภายใน
: กลุมธุรกิจสถาบันการเงินที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการศึกษาพบวาการ
วิเคราะหเปรียบเทียบเปนกระบวนการหน่ึงที่ผูตรวจสอบภายในของกลุมสถาบันการเงินใชในการสอบ
ทานงบการเงินมากที่สุด เน่ืองจากสามารถชี้ใหเห็นถึงความผิดปกติที่อาจบงชี้วาเกิดความผิดพลาดขึ้นใน
งบการเงินได เมื่อศึกษาระดับนัยสําคัญของขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงินได เมื่อศึกษาระดับ
นัยสําคัญของขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงิน พบวาผูตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินให
ความสําคัญอยางมากในการเขาไปตรวจสอบโดยละเอียด หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายจายอยางเปน
สาระสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในปที่ผานมา และผลการศึกษาพบวา หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รายจายอยางเปนสาระสําคัญ มีผลกระทบตอความเสี่ยงทางการดําเนินงานของธุรกิจในเร่ือง การทําให
ขอมูลทางบัญชีผิดพลาด ลําดับความสําคัญของขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงินรองลงมาคือ อัตราสวน
ทางการบัญชีมีลักษณะผิดปกติ ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนรายไดตอลูกหน้ีการคาตํ่าผิดปกติ เมื่อ เทียบ
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กับกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีผลกระทบตอความเสี่ยงทางการเงินและการดําเนินงานตอกิจการ
ดังน้ันผูตรวจสอบภายใน ควรนําขอบงชี้ถึงขอผิดพลาดในงบการเงินดังกลาวไปพิจารณาหากเกิดขึ้นใน
กิจการ เพื่อสืบหาการทุจริตและความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้ น และหากกระบวนการ
ปองกันแกไขตอไปในอนาคต

3. จินตนา เพ็ชนิล (2547) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กับการมีสวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ผลการศึกษาพบวาคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบไป
ดวยสมาชิกที่เปนกรรมการอิสระทั้งหมด และมีสมาชิกอยางนอย 1 คนมีความรูความชํานาญเปนพิเศษ
ทางการบัญชีหรือการเงิน มีแนวโนมที่จะ 1) สอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบภายใน และ 2) สอบ
ทานการมีสวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในของฝายบริหาร มากกวาคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
คุณสมบัติไมครบทั้ง 2 ขอดังกลาว ผลการศึกษาที่ไดอาจเปนประโยชนตอหนวยงานกํากับดูแลกิจการใน
การพิจารณาขอกําหนด ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติดานความรูความชํานาญเปนพิเศษทางการ
บัญชีหรือการเงินเพิ่มเติมจากคุณสมบัติดานความเปนอิสระ

ฉะน้ันผลการศึกษาที่พบวาปจจัยทางดานการศึกษา ดานประสบการณการทํางาน และดานหนาที่
รับผิดชอบ มีความสัมพันธกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภาย
(ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู
ตรวจสอบ ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบ และดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบ ) ทั้งน้ี
เน่ืองจากการประปาสวนภูมิภาคไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักการของ ธรร
มาภิบาล ที่นําหลักการมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายและการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร สรางกระบวนการบริหารจัดการใหมีความโปรงใสทั้งในดานการใช
งบประมาณและวิธีการจัดการ พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ ความทุมเทปฏิบัติงาน สราง
เสริมขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน โดยใชยุทธศาสตรเพื่อการปรับปรุงรูปแบบและวิธีกา รในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด การตรวจสอบภายในจึงเปนกลไกที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง ในระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เพราะการตรวจสอบจะชวยใหทราบ
ถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรื อไม
หากไมเปนไปตามน้ัน จะใชขอมูลที่พบจากการตรวจสอบ เปนแนวทางที่กอใหเกิดประโยชนในการแกไข
ปญหาใหกับหนวยงานหรือองคกร ในขณะเดียวกันยังสามารถใชเปนขอมูลสําหรับปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดอีกดวย จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยดังกลาวน้ัน เปนการแสดงทัศนะคติใหเห็นถึงการปรับตัว
ของพนักงานและองคกรที่ใหความสําคัญตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การประปาสวนภูมิภาคทั้งในเร่ืองประสิทธิภาพ การประเมินผล
การดําเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการใหคําปรึกษา ความคิดเห็น
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสวนงานรัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่ดี เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร

ขอเสนอแนะเชิงการบริหาร
จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน: การประปาสวนภูมิภาค คร้ังน้ีผูวิจัย ขอเสนอแนะในเชิงการ
บริหารองคกร ซึ่งอาจเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคกรในที่สุด ดังน้ี

1. การประปาสวนภูมิภาคสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ประกอบดวยดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการใหคําแนะนําปรึกษาของผูตรวจสอบ และดานคุณลักษณะของผู
ตรวจสอบ ไปเปนขอมูลพื้นฐานประยุกต เพื่อเปนหลักเกณฑคุณภาพในการพัฒนางานตรวจสอบตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของการทํางาน ทําใหมีการปรับปรุง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พรอมทั้งความสามารถโดยรวมขององคกรได นอกจากน้ียังกอใหเกิดการ
เรียนรูขององคกรและพนักงานภายในองคกร

2. องคกรตองกําหนดบทบาทของผูตรวจสอบภายในอยางชัดเจน และปรับบทบาทการทํางาน
ของผูตรวจสอบเปนผูสนับสนุนความรู ใหคําแนะนํา ปรึกษาขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และทําใหพนักงานผูรับการตรวจสอบมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

3. การสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งในการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน โดยการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการทํางานของพนักงานอยาง
คอยเปนคอยไป

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป
จากผลการศึกษา ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา

ดังน้ี
1. การศึกษาคร้ังน้ี ไดองคความรูในเร่ืองการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของ

ผูตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ ดานการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของผูตรวจสอบ ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาของผูตรวจสอบและ ดานคุณลักษณะของผู
ตรวจสอบ รวมถึง ขอบเขตการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน เพื่อที่จะไดทราบถึงปจจัยที่มีความสําคัญ
และสามารถนํามาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนางานตรวจสอบตอไป และเกิดความใกลเคียงกับสภาพความ
เปนจริงมากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาในคร้ังน้ียังไมครอบคลุมและเพียงพอตอการบริหารงานองคกรในยุค
ปจจุบันที่มีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
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2. ควรเพิ่มกลุมจํานวนประชากรที่นํามาศึกษาใหมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความหลากหลายความ
คิดเห็นของพนักงานผูรับการตรวจที่ทําในแตละสาขา และนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางในการสราง
เปนองคความรูทางการบริหารที่เกิดความสมบูรณ และมีความเชื่อมั่น พรอมทั้งสามารถนําไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานขององคกรใหดียิ่งขึ้น

3. ควรศึกษาถึงความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของผูบริหารระดับตางๆ ในภาคราชการและ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ตอบทบาทของหนวยงานตรวจสอบภายใน

4. ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะไดขอมูลเชิงลึกและคนพบประเด็น
อ่ืนๆ ที่นาสนใจนอกเหนือการวิจัยในคร้ังน้ี.
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ภาคผนวก ก.



113สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง        โปรดกาเคร่ืองหมาย / ลงในชองวาง

    ใหตรงกับขอเท็จจริงและตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด
1 เพศ

   หญิง    ชาย
2 อายุ

   ต่ํากวา 30 ป    31 - 40 ป

   41 - 50 ป    51 - 60 ป

3 ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน

   ต่ํากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี

   ปริญญาโท    อื่นๆ

4 ตําแหนงปจจุบันของทานคือ
ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน

นักบัญชี-พนง.บัญชี นักบริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร อื่นๆ ระบุ..............

5 ระดับตําแหนงงานของทานท่ีดํารงอยูปจจุบัน

ระดับ 4-5 ระดับ 6-7

ระดับ 7-8    ระดับ 9 ข้ึนไป

6 ระยะเวลาในการทํางานของทาน

นอยกวา 5 ป 5-10 ป

11-15 ป  15 ปข้ึนไป

7 หนาท่ีความรับผิดชอบของทานในปจจุบัน
หัวหนาหนวยงาน

ผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน บัญชี ทรัพยสิน

ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ

ผูปฏิบัติดานบุคลากร คาตอบแทน

ผูปฏิบัติดานธุรการ

ผูปฏิบัติดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยีผูปฏิบัติดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยี
อื่น ๆ ระบุ...........................................



สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
การประปาสวนภูมิภาค

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ในคําตอบที่ทานเห็นวาเหมาะสมและตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด

กําหนดใหระดับของความคิดเห็น
5 = เห็นดวยมากที่สุด 4 = เห็นดวยมาก
3 = เห็นดวยปานกลาง 2 = เห็นดวยนอย
1 = เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย

5 4 3 2 1
ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

1

2

3 การตรวจสอบภายในชวยทําใหการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากร เปนไปโดยมีประ
สิทธภาพ

การตรวจสอบภายในสามารถชวยเหลือใหการปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุ มีประสิทธภาพ

ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นของผูรับตรวจ

1. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ กปภ. : ดานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ชวยทําใหการปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุ และทรัพย และดานอื่นๆ ของหนวยงานทานถูกตองตามระเบียบของทางราชการ

5 4 3 2 1
ดานการรายงานผลการตรวจสอบ

6

7

8

9

10

ผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบชัดเจน สามารถเขาใจได มีการอางอิงระเบียบที่
เกี่ยวของประกอบผลการรายงาน
การแจงผลการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว

ความคิดเห็นของผูรับตรวจ

3

4

5

การตรวจสอบภายในชวยทําใหการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากร เปนไปโดยมีประ
สิทธภาพ

ผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบชัดเจน สามารถเปนตัวชี้วัดแนวทางปฏิบัติงานไมให
เกิดขอผิดพลาด

มีการติดตามผลการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

ระดับความคิดเห็น

ผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบเปนการเสนอแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ

2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ กปภ. : ดานการรายงาน
ผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบภายในสามารถปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับ
การเงิน หรือทรัพยสินตางๆ ขององคกร

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเหมาะสมและจํานวนเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ
เพียงพอ

10 มีการติดตามผลการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ



5 4 3 2 1
ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา

ผูตรวจสอบภายใน สามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

13 ผูตรวจสอบภายใน เปนผูใหความรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับระเบียยของทางราชการสม่ําเสมอ

14 ผูตรวจสอบภายใน เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา ไดตลอดเวลา

การใหคําแนะนํา คําปรึกษา สามารถแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานการงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุ และดานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

15

ความคิดเห็นของผูรับตรวจ

11 ผูตรวจสอบภายใน ใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบดานการเงิน การคลัง ขอบังคับ
คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดี เปรียบเสมือนผูชํานาญการ

สวนที่ 2 (ตอ)

ระดับความคิดเห็น

12

4. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ กปภ. : ดานคุณลักษณะ
ของผูตรวจสอบภายใน

3. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ กปภ. : ดานการใหคําแนะนํา
ปรึกษา

5 4 3 2 1
ดานคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน

20
ผูตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม โปรงใส และปราศจากอคติสวนตัวในการ
ปฏิบัติหนาที่

ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความคิดเห็นของผูรับตรวจ
ระดับความคิดเห็น

16 ผูตรวจสอบภายใน มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน ผูรับตรวจสามารถประสานงานไดทุก
ฝายที่เกี่ยวของ

17
ผูตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบ อดทน กระตือรือรน ตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

18

4. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ กปภ. : ดานคุณลักษณะ
ของผูตรวจสอบภายใน

ผูตรวจสอบภายใน มีความรู ความสามารถในระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบภายใน ไดเปนอยางดี

19 ผูตรวจสอบภายใน สามารถสื่อความหมายในการปฏิบัติงานใหเขาใจไดเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..



ภาคผนวก ข.
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กระดาษทําการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ี คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

ชื่อหนวยงาน ...................................................
ประจําป ......................

ประเด็นการประเมิน มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/ขอมูลเพ่ิมเตมิ
1. รายงานผลการประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ปอ.2)
1.1 การประเมินครบ 5 องคประกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน
1.2 แตละองคประกอบของการควบคุม
ภายในมีการอธิบายรายละเอียดอยาง
เพียงพอ สามารถอางอิงแหลงท่ีมาของ
ขอมูลไดอยางนาเชื่อถือ
1.3 ผลการประเมินของหนวยงาน
สอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
1.4 มีการสรุปผลการประเมิน และ
ระบุจุดออนของการควบคุมภายใน
2. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (ติดตาม)
2.1 มีการกําหนดรูปแบบและระยะเวลา
การรายงานเก่ียวกับการดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.2 หนวยงานไดปฏิบัติตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายในครบถวน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
2.3 สถานะการดําเนินการสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง ระบุวิธีการติดตามอยางชัดเจน
สามารถอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลได
2.4 มีการประเมินวาการดําเนนิการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สามารถลดจุดออนของการควบคุมภายใน
ไดมากนอยเพียงใด
 วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

กอนและหลังใชมาตรการควบคุม
 พิจารณาจากสถิติการดําเนนิงาน/
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ประเด็นการประเมิน มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/ขอมูลเพ่ิมเตมิ
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(Key Performance Indicators)/
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

3. รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3)
3.1 กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงาน
ท่ีประเมินครบถวนตามโครงสรางของ
หนวยงาน

3.2 ในแตละกิจกรรม/กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีการระบุและประเมินความรุนแรง
ของความเสี่ยง

3.3 การระบุความเสี่ยงไดมีการทบทวน
ความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม และประเมิน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเพิ่มเติม (ถามี)
รวมท้ังนําจุดออนของการควบภายใน
ท่ีไดประเมินในแบบ ปอ.2 มาประกอบ
การพิจารณา

3.4 การควบคุมภายในท่ีมีอยู ซึง่ระบุไว
ในการประเมินความเสี่ยง ไดมีการปฏิบัติ
ตามอยางสมํ่าเสมอ

3.5 มีการกําหนดหลักเกณฑการวัดระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงใหเปนแนวทาง
เดียวกัน

3.6 มีการกําหนดใหวัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงท้ังกอนและหลังใชมาตรการ
ควบคุม

3.7 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ท่ีประเมินได สอดคลองกับขอเท็จจริง
เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลแวดลอม
เชน สถิติการดําเนนิงาน/ดัชนีชีว้ัดผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators)/
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

3.8 การจัดลําดับความเสี่ยงเปนไปตาม
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ประเด็นการประเมิน มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/ขอมูลเพ่ิมเตมิ
หลักเกณฑท่ีกําหนด

3.9 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีข้ันตอนและ
กรอบเวลาดําเนินการ และผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจน
4. ความเห็นเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน
(ปอ.1)
หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
ไดนําจุดออนของการควบคุมภายใน
ท่ีระบุไวในการรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3)
มาประกอบการพิจารณาใหความเห็น

สรุปผลการประเมิน

 เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ี คตง. กําหนด

 ควรปรับปรุงแกไขในเร่ือง ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................
..................................................................................................... .........................................

 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................................................................
........................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................

ผูประเมิน .............................................
วันท่ี ............................................
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ประวัตินักวิจัย

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวกรรณิการ ศรีใส

วัน เดือน ปเกิด 30 พฤศจิกายน 2523

สถานที่เกิด จังหวัดลพบุรี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2546

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ป 2552 – ถึงปปจจุบัน อาจารยประจํา สาขาวิชาการบัญชี

คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ

........................................................


	ปก
	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ประวัตินักวิจัย

