ขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
เริ่มต้น

ศึกษาวิเคราะห์และ
สารวจข้อมูลเบื้องต้น

ประเมินระบบควบคุมภายในและ
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

กาหนด/วางแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจาปี

เสนอแผนการตรวจสอบภายในต่อ
หัวหน้าส่วนราชการภายในเดือน
กันยายนของทุกปี

ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิ
การจัดแบ่งส่วนงาน นโยบาย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
ระบุปัจจัยเสีย่ ง ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงใน
ระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับ
กิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กรก็ได้
เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผล
การปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับ
กระบวนการและวิธีการดาเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการฐานข้อมูล
เป็นต้น
1. วิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้
ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุ
ความเสีย่ งภายในองค์กรว่าเป็นเรือ่ งใด
ในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็
ให้ทาการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสีย่ งนั้น
มีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรและมี
โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด
2.จัดลาดับความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบ
ภายในทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยงาน
หรือกิจกรรมตามที่เลือกประเมิน มี
คะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้นามา
จัดเรียงลาดับจากคะแนนมากสุดไปหา
น้อยสุด เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวและประจาปีต่อไป
หัวหน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน
แผนการตรวจสอบและเสนอแผนการ
ตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนปฏิบัติงาน
รายละเอียดขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ
(ชื่อบุคลากร)

ผู้ตรวจสอบ
เอกสารอ้างอิง

1.ศึกษาวิเคราะห์และสารวจข้อมูล สารวจข้อมูลเบื้องต้น เรียนรู้
น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล
เบื้องต้น
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับงาน งานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานที่ต้องทาการ
ตรวจสอบในรายละเอียด
รวมทั้งทาความคุ้นเคยกับ
หน่วยงานและระบบงานที่จะ
เลือกมาตรวจสอบ พิจารณา
ว่ามีความจาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ การจัดแบ่งส่วนงาน
นโยบาย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบตั ิ
ขององค์กร และทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือ
การปฏิบัติงาน ดาเนินการ
ประชุมหารือกับผู้บริหารของ
หน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์
หัวหน้าหน่วยรับตรวจและ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง
หากเป็นการสารวจข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่เคยมี
การตรวจสอบมาก่อนแล้ว ควร
ศึกษาข้อมูลจากกระดาษทา
การและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในครั้งก่อน
ประกอบด้วย

หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบ
ภายใน

2.ประเมินระบบควบคุมภายในและ ผู้ตรวจสอบภายในประเมินผล น.ส.ฉัตรวิมล ไตรโอสถ
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ระบบการควบคุมภายในที่แต่ งานตรวจสอบภายใน
ภายในมหาวิทยาลัย
ละหน่วยรับตรวจ ได้จัดให้มี
ขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5
องค์ประกอบ คือ

หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบ
ภายใน

3.กาหนด/วางแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจาปี

- สภาพแวดล้อมการควบคุม
(Control Environment)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment)
- กิจกรรมการควบคุม
(Control Activities)
- สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and
Communication)
- การติดตามและประเมินผล
(Monitoring and
Evaluation)
และประเมินความเพียงพอ
ความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้
ทราบว่าระบบการควบคุม
ภายในที่ได้จัดวางไว้นั้น
ได้นาไปปฏิบตั ิตามที่กาหนด
และผลงานบรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กร การ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
แบ่งได้หลายประเภท เช่น
การประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ประเมินผลตามองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน
ประเมินผลตามกิจกรรมการ
ควบคุมเฉพาะด้าน หรือ
เฉพาะงานใดงานหนึ่ง การ
ประเมินผลตามกิจกรรมการ
ควบคุมโดยรวมขององค์กร
เป็นต้น โดยเลือกประเมินผล
ในประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยกาหนดขอบเขตในการ
ประเมินผลตามความจาเป็น
และดาเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับ
ความเสีย่ ง และจัดทารายงาน
สรุปความเสีย่ ง
นาผลการประเมินระบบการ
น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล
งานตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายในและการ
ประเมินความเสี่ยง มา
พิจารณาว่าควรวางแผนการ
ตรวจสอบในหน่วยงานหรือ
กิจกรรมใด ดังนี้

หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบ
ภายใน

(1) นาลาดับความเสี่ยงจาก
การประเมินความเสีย่ งใน มา
พิจารณา จัดช่วงความเสีย่ ง
เพื่อให้ได้หน่วยงานหรือ
กิจกรรมใดทีม่ ีความเสี่ยงใน
ระดับสูงเพียงใด ที่ควรวาง
แผนการตรวจสอบใน และไล่
เรียงความเสี่ยงตามลาดับที่จะ
ตรวจสอบ
(2) พิจารณาความถี่ที่ควรเข้า
ทาการตรวจสอบ
(3) คานวณจานวนคน/วัน ที่
จะทาการตรวจสอบแต่ละ
หน่วยงาน หรือกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ
(4) กาหนดวัตถุประสงค์ใน
เรื่องหรือกิจกรรมที่ทาการ
ตรวจสอบ เพื่อจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่
ต้องการ
(5) กาหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเกีย่ วกับ
หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ระยะเวลาการตรวจสอบ และ
จานวนคน/วัน
(6) กาหนดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ โดยระบุชื่อ
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
(7) กาหนดงบประมาณที่ใช้
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุ
งบประมาณที่จะใช้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งปี โดยแยก
รายการให้ชัดเจน เช่น ค่า
เบี้ยเลีย้ ง ค่าที่พัก และค่า
พาหนะ ฯลฯ
(8)จั ด ท ารู ป เล่ ม แผนกา ร
ตรวจสอบภายในประจาปีและ
แผนการตรวจสอบระยะยาว
4.เสนอแผนการตรวจสอบภายในต่อ เมื่อวางแผนการตรวจสอบ
น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล
หัวหน้าส่วนราชการภายในเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอแผน งานตรวจสอบภายใน
กันยายนของทุกปี
ต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพื่อสอบทานแผนการ
ตรวจสอบ และจัดทาบันทึก

หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบ
ภายใน

ข้อความเสนอแผนการ
ตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุด
ของส่วนราชการ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือน
กันยายนของทุกปี

