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ขั้นตอนการใช้ Pivot



ชุดข้อมูลต้องมีหัวตาราง
ทุกคอลัมน์ จากนั นกด Pivot 

Table ตามวงสีแดง

ขั้นตอนการใช้ Pivot Table



จะพบหน้าต่าง Pivot Table from table or range ขึ นมา
1. เลือกขอบเขตตารางที่ต้องการข้อมูล
2. กด OK 1

2

ขั้นตอนการใช้ Pivot Table



จะปรากฏชีทและตารางเครื่องมือขึ นมา
เตรียมพร้อมส้าหรับการจัดข้อมูล

วิธีใช้
ลากชื่อหัวตารางมาวางไว้ 4 ช่องด้านล่าง 
โดยมีคุณสมบัติดังนี 
Filter เพ่ือกรองเป็นหมวดหมู่ย่อย
Columns จะแสดงผลออกไปในด้านข้าง
Rows จะแสดงผลลงไปด้านล่าง
Values จะแสดงผลรวมเป็นตัวเลข

ขั้นตอนการใช้ Pivot Table



ตัวอย่างการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ
ตามที่ต้องการใช้ข้อมูล

ขั้นตอนการใช้ Pivot Table



ขั้นตอนการใช้ Vlookup



วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงผลข้อมูลท่ีต้องการ จากการจับคู่ของชุดข้อมูล 2 ชุดที่เหมือนกัน
2. เพื่อให้การตรวจสอบระบบงานการเงินมีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนการตรวจสอบ
3. เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างการใช้งาน
1. สอบทานยอดงบทดลองแต่ละบัญชี เทียบกับยอดแต่ละบัญชีของบัญชีแยกประเทภ โดยมีรหัสบัญชีที่ตรงกัน
2. สอบทานยอดค่าเสื่อมในระบบ เทียบกับยอดค่าเสื่อมในทะเบียนคุม โดยมีรหัสสินทรัพย์ที่ตรงกัน
3. สอบทานยอดรายงานสินทรัพย์-วัสดุคงเหลือ เทียบกับทะเบียนคุม โดยมีรหัสสินทรัพย์ที่ตรงกัน
4. สอบทานยอดรายงานสินค้าคงเหลือ เทียบกับทะเบียนคุม โดยมีรหัสสินค้าท่ีตรงกัน
5. สอบทานทะเบียนคุมเงินยืม เทียบกับรายละเอียดลูกหนี้ เพื่อดูลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนด ณ วันน้ันๆ โดยมีเลขที่ใบยืมที่ตรงกัน
6. สอบทานหรือเรียกข้อมูลในคอลัมน์ท่ีต้องการ เพื่อไปแสดงผลในอีกที่

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชัน  Vlookup ใน Excel



สถาบันวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน)

รายงานงบทดลอง เรยีงตามรหสับญัช-ีไมร่วมหมวด เฉพาะบญัชทีีม่ยีอด

 จากวนัที ่01/07/2563 ถงึ 31/07/2563

พมิพว์นัที:่ 05 สงิหาคม 2563  เวลา: 15:14

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ

1101010101 บัญชเีงนิสดในมอื 66,159.00      66,159.00        

110103010101 บัญชเีงนิฝากกระแสรายวนั 521-6-03508-7 (เงนิในงบประมาณ)2.00                 1,810,623.30 1,810,623.30   

110103010201 บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ 521-0-09074-4 (เงนินอกงบประมาณ)2,321,314.89     141,350.00    2,462,664.89     

110103010202 บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ 521-0-09042-6 (เงนิในงบประมาณ)175,987,003.81 645,819.46    41,061,732.68 135,571,090.59 

110103010216 บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ 521-0-13799-6 (กองทนุสวสัดกิารรากหญา้ฯ)32,665.74         32,665.74         

110103010242 บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ 521-0-58715-0 (เงนิสะสมสถาบันฯ)2,990.00           2,990.00         

110103010303 บัญชเีงนิฝากประจ า (6 เดอืน) ธกส. 31000031717835,000,000.00   35,000,000.00   

110103010304 บัญชเีงนิฝากประจ า (12 เดอืน) ธกส. 31000031722510,000,000.00   10,000,000.00   

110103010402 บัญชเีดนิสะพัด-อุทยานหลวงราชพฤกษ์305,940,759.87 5,867,341.22 311,808,101.09 

110103010404 บัญชเีงนิฝากระหวา่ง-เงนิสะสม425,422,457.76 425,422,457.76 

1102010101 ลกูหนีเ้งนิยืมในงบประมาณ 6,359,329.20     7,984,687.00 8,504,195.20   5,839,821.00     

1102010901 บัญชพัีกเงนิยืมในงบประมาณ 1.00                 60,126.00 465,232.45    532,860.46      127,754.01 

1102050194 บัญชลีกูหนีอ้ ืน่ 189,277.00        87,769.87      87,766.00        189,280.87        

ยอดยกมา ยอดประจ างวด ยอดสะสม
รหสับญัชี ชือ่บญัชี

รหสับญัชี

เดบติ เครดติ ผูร้บัผดิชอบ

1101010101 โอ๊ตสึ

110103010101 โอ๊ตสึ

110103010201 2,462,664.89       พีเ่ก็ต

110103010202 135,571,090.59   พีเ่ก็ต

110103010216 32,665.74           พีห่ญงิ

110103010242 พีก่ก

110103010303 35,000,000.00     พีห่ญงิ

110103010304 10,000,000.00     พีก่ก

110103010402 311,808,101.09   พีก่ก

110103010404 425,422,457.76   เจา้โย

1102010101 5,839,821.00       พีเ่ก็ต

1102010901 127,754.01   โอ๊ตสึ

1102050194 189,280.87         เจา้โย

ยอดสะสม

แยกประเภท

เราต้องมีชุดข้อมูล 2 ชุดที่มีข้อมูลภายในตรงกัน (ไม่ว่าจะเป็นช่ือคน รหัสต่าง ๆ กรณีตัวอย่างเป็น รหัสบัญชี )

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

การตรงกันของชุดข้อมูล



แยกประเภท

รหสับญัชี

เดบติ เครดติ ผูร้บัผดิชอบ

1101010101 โอ๊ตสึ

110103010101 โอ๊ตสึ

110103010201 2,462,664.89       พีเ่ก็ต

110103010202 135,571,090.59   พีเ่ก็ต

110103010216 32,665.74           พีห่ญงิ

110103010242 พีก่ก

110103010303 35,000,000.00     พีห่ญงิ

110103010304 10,000,000.00     พีก่ก

110103010402 311,808,101.09   พีก่ก

110103010404 425,422,457.76   เจา้โย

1102010101 5,839,821.00       พีเ่ก็ต

1102010901 127,754.01   โอ๊ตสึ

1102050194 189,280.87         เจา้โย

ยอดสะสม
ตอ้งการใหป้รากฎ

โจทย์ : ความต้องการทบสอบว่า ยอดสะสมของข้อมูลชุดที่ 1 ตรงกับข้อมมูลชุดที่ 2 หรือไม่ 

สถาบันวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน)

รายงานงบทดลอง เรยีงตามรหสับญัช-ีไมร่วมหมวด เฉพาะบญัชทีีม่ยีอด

 จากวนัที ่01/07/2563 ถงึ 31/07/2563

พมิพว์นัที:่ 05 สงิหาคม 2563  เวลา: 15:14

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ

1101010101 บัญชเีงนิสดในมอื 66,159.00      66,159.00        

110103010101 บัญชเีงนิฝากกระแสรายวนั 521-6-03508-7 (เงนิในงบประมาณ)2.00                 1,810,623.30 1,810,623.30   

110103010201 บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ 521-0-09074-4 (เงนินอกงบประมาณ)2,321,314.89     141,350.00    2,462,664.89     

110103010202 บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ 521-0-09042-6 (เงนิในงบประมาณ)175,987,003.81 645,819.46    41,061,732.68 135,571,090.59 

110103010216 บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ 521-0-13799-6 (กองทนุสวสัดกิารรากหญา้ฯ)32,665.74         32,665.74         

110103010242 บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ 521-0-58715-0 (เงนิสะสมสถาบันฯ)2,990.00           2,990.00         

110103010303 บัญชเีงนิฝากประจ า (6 เดอืน) ธกส. 31000031717835,000,000.00   35,000,000.00   

110103010304 บัญชเีงนิฝากประจ า (12 เดอืน) ธกส. 31000031722510,000,000.00   10,000,000.00   

110103010402 บัญชเีดนิสะพัด-อุทยานหลวงราชพฤกษ์305,940,759.87 5,867,341.22 311,808,101.09 

110103010404 บัญชเีงนิฝากระหวา่ง-เงนิสะสม425,422,457.76 425,422,457.76 

1102010101 ลกูหนีเ้งนิยืมในงบประมาณ 6,359,329.20     7,984,687.00 8,504,195.20   5,839,821.00     

1102010901 บัญชพัีกเงนิยืมในงบประมาณ 1.00                 60,126.00 465,232.45    532,860.46      127,754.01 

1102050194 บัญชลีกูหนีอ้ ืน่ 189,277.00        87,769.87      87,766.00        189,280.87        

ยอดยกมา ยอดประจ างวด ยอดสะสม
รหสับญัชี ชือ่บญัชี

ต้องการให้ปรากฏตรงนี้

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ารหัสบัญชีเป็นข้อมูลภายในที่ตรงกันสามารถจับคู่กันได้ ดังนั นจะให้ยอดสะสมของข้อมูลชุด
ที่ 1 ไปอยู่ในช่องว่างที่สร้างไว้รอในชุดข้อมูลที่ 2

โจทย์หรือความต้องการในชุดข้อมูล



ขั้นตอนการ Vlookup

1. พิมพ์สูตร =vlookup ลงในช่องที่ต้องการ แล้วกด Tab ที่แป้นพิมพ์ 2. กดเซลล์ที่เราต้องการให้จับคู่ (จากตัวอย่าง A4 รหัสบัญชี และให้กดเครื่องหมาย , คั่น )

กดตรงนี้



ขั้นตอนการ Vlookup

3. ไปท่ีชีทท่ีต้องการให้ข้อมูลจับคู่ (จากตัวอย่างเป็นข้อมูลชุดที่ 1 รหัสบัญชี 
กดทั้งคอลัม A )

4. จากนั้นลากเม้าให้ไปอยู่ในเขตข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏ (จากตัวอย่าง เป็นยอดสะสม          
ในคอลัม H แล้วกด , คั่น)

กดตรงนี้ ลากมาถึงตรงนี้



ขั้นตอนการ Vlookup

5. จากนั้นนับคอลัมจาก A ถึง H มีทั้งหมดกี่คอลัม ให้กดพิมพ์ที่แป้นพิมพ์
(จากตัวอย่าง 8 คอลัม ให้พิมพ์ 8 และกด ,0 แล้วกด Enter)

6. เมื่อกด Enter จะปรากฏเป็นหน้าเดิมที่เราใส่สูตรไว้ และปรากฏค่า 1
บรรทัด

สังเกตจากช่องสูตร ว่าเราท า
ตามขั้นตอนครบถ้วน 

แล้วกด Enter

หน้าเดิม 
และปรากฏค่า 1

บรรทัด



ขั้นตอนการ Vlookup

7. ถ้าอยากให้ปรากฏทุกบรรทัดให้กดดับเบิ้ลคลิกลงมา 8. ดับเบิ้ลคลิกแล้วจะปรากฏค่าในทุกบรรทัด ซึ่งจบขั้นตอนการ Vlookup

ดับเบิล้คลกิตรง
ส่ีเหลีย่มเลก็ๆนี้



ขั้นตอนการ Vlookup (ส่วนเสริม ที่ควรระวัง)

1. การวางค่าไม่ให้ติดสูตร Vlookup
2. ให้คลุมข้อมูลที่มีสูตร แล้วกด Ctrl+C แล้วกด Ctrl+V ต่อเลย 

จากนั้นเลือก 123 ตามภาพ

สังเกตุข้อมูลว่าติดสูตรอยู่



ขั้นตอนการ Vlookup (ส่วนเสริม ที่ควรระวัง)

3. สังเกตุดูว่าข้อมูลจะไม่ติดสตูรแล้ว

สังเกตุข้อมูลไม่ติดสูตรแล้ว



ขั้นตอนการใช้ If



ฟังกช์ั่น If เพื่อแสดงผลตามเงื่อนไขที่เราต้องการ

ฟังก์ชัน IF

ค้าอธิบาย :  =IF(เงื่อนไขทดสอบ, [ถ้าจริงให้แสดงอย่างหนึ่ง], ถ้าไม่มีให้แสดงอีกอย่างหนึ่ง])

สูตร :        =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

ตัวอย่าง :     =IF(A7>=0, [ถ้าจริงให้แสดง ผ่าน], [ถ้าไม่มีให้แสดง ไม่ผ่าน ])

ข้อแนะน้า ควรใชฟั้งกช์ั่น IF ให้มีเงื่อนไขอย่างงา่ยไม่ทับซ้อน เช่น มี/ไม่มี ผ่าน/ไม่ผ่าน สูง/ต่้า 



ฟังก์ชัน IF

ตัวอย่าง : การเขียนฟังกช์ั่น If



ฟังก์ชัน IF



การตรวจสอบการด าเนินงาน



Performance audit process

การวางแผนการตรวจสอบ
Planning audit

การติดตามผลการตรวจสอบ
Follow-up

ขั้นตอนการตรวจสอบการด าเนินงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
Examination

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
Reporting

• เลือกเรื่องหรือโครงการที่จะตรวจสอบ
• จัดทีมงานตรวจสอบ
• ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
• ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ
• ประเมินระบบควบคุมภายใน
• จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
• ประชุมเปิดตรวจ

• จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และกระดาษ
ท าการ

• ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
• วิเคราะห์และประเมินผล
• บันทึกข้อมูลในกระดาษท าการ
• สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

• รวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็น
ข้อตรวจพบ

• คัดเลือกข้อมูล
• ร่างรายงานผลการตรวจสอบ
• ประชุมปิดตรวจ
• เสนอรายงานการตรวจสอบ

• วางแผนการติดตามผล
• ด าเนินการติดตามผล
• รายงานผลการติดตาม



Agenda

การวางแผนการตรวจสอบ
Planning audit

1.1 เลือกเรื่องหรือโครงการที่จะตรวจสอบ
1.2 จัดทีมงานตรวจสอบ
1.3 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
1.4 ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ

(Risk Assessment)
1.5 ประเมินระบบควบคุมภายใน
1.6 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ    

(Engagement Plan)
1.7 ประชุมเปิดตรวจ

1.



Selecting
1.1 การเลือกเรื่องหรือโครงการทีจ่ะตรวจสอบ

เริ่มจากการส ารวจภายในโครงสร้างองค์กรของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ว่ามีนโยบายและทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบเท่าใด 
เช่น อัตราก าลัง งบประมาณ ระยะเวลา เป็นต้น และศึกษาหน่วย
รับตรวจในเรื่องของการด าเนินโครงการ แผนงาน กิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม เพ่ือก าหนดแนวทางในการเลือกเรื่อง
หรือโครงการที่จะตรวจสอบ

การเลือกเรื่องหรือโครงการตรวจสอบในแต่ละครั้งอาจจะ     
ใช้ เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายหรือสถานการณ์          
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป เมื่ อคัด เลื อกเรื่ อ งที่ จะตรวจสอบแล้ ว             
ผู้ตรวจสอบจะต้องวางแผนว่าจะตรวจสอบเรื่องนั้นอย่างไร        
โดยท าการส ารวจเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจว่าจะตรวจสอบต่อไป 
หรือไม่

การจัดท าแผนการตรวจสอบ
และการวางแนวการตรวจสอบ

Preparation of audit plan 
and audit program

การจัดการความเสี่ยงในการตรวจสอบ 
การจัดท าแผนการตรวจสอบ 
การวางแนวการตรวจสอบ



แนวทางในการเลือกเรื่องหรือโครงการที่จะตรวจสอบ
1. เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีความส้าคัญ และได้รับความสนใจจากหลายๆ ฝ่าย

2. เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ที่จะเป็นบทเรียนในการด้าเนินงานต่อไป

3. เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงในการด้าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

4. อยู่ในช่วงเวลาที่มีผลการด้าเนินงานเกิดขึ นแล้ว

5. ใช้งบประมาณมาก

6. การด้าเนินงานมีปัญหาอุปสรรค

7. มีผู้รับผิดชอบ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน



1.2 การจัดทีมงานตรวจสอบ

Audit teams
1.3 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น

Survey

ควรประกอบด้วยผู้ตรวจสอบที่มีทักษะและ
คว ามรู้ ใ นส าข าวิ ช า ต่ า งๆ เพื่ อท้ า ก า ร
ตรวจสอบ เรื่อง/โครงการที่ได้รับเลือก

วัตถุประสงค์

ท้าการศึกษาและท้าความเข้าใจงาน/
โครงการ จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการที่
จะตรวจ เพื่อก้าหนดประเด็นที่จะตรวจสอบ 
โดยเริ่มจากการวางแนวการส้ารวจข้อมูล
และท้าการศึกษาเอกสารหลักฐานของ
โครงการที่จะตรวจ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ
ว่าจะตรวจสอบต่อไปหรือไม่



จุดอ่อนของงาน/โครงการ ในการเลือกตรวจ
Weaknesses of the task/project

ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้

การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผลงานที่ได้รับไม่ได้ใช้ประโยชน์

เกิดความซ ้าซ้อนในการด้าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
และพื นท่ีเป้าหมาย

การควบคุมภายในของงาน/โครงการยังไม่ดีพอ

การก้าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน

ขาดการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน

การก้าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน

ขาดการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน



1.4 การประเมินความเสีย่งทีม่ีนัยส าคัญ
ข้อ 2120 : การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินการ
พิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิผลหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ
ภายในจากผลการประเมิน

วัตถุประสงค์ของสถาบันมีส่วนสนับสนุนและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจของสถาบัน

การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 

(Risk Assessment Plan)

การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่
เหมาะสม โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้

การพิจารณาว่าความเสี่ยงว่ามีประสิทธผิลหรือไม่
Risk Assessment



Internal control system assessment
1.5 การประเมินระบบควบคุมภายใน

เป็นการควบคุมระบบการบริหารองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความประหยัด

Effciency

EffectivenessEconomy

การตัดสินใจตรวจสอบต่อ หรือยุติการตรวจ 
Go or No Go Decision

สภาพประเด็นปัญหาที่ก าหนดไว้ในการ
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ชัดเจน

ผลกระทบ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จาก
ความแตกต่างของสิ่งที่ควรจะเป็น และสิ่งที่
เป็นอยู่

แนวทางในการตรวจสอบต่อ สามารถ
ด าเนินการได้ภายใต้งบประมาณ อัตราก าลัง 
และระยะเวลาที่มีอยู่



ประเด็นที่คาดว่าจะเป็นข้อตรวจพบส าคัญ
MOPS

ประเด็นที่จะเป็นข้อตรวจพบส าคัญ
MOS

ข้อตรวจพบ
Audit Finding

• ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
• การประชุมเปิดตรวจ
• การประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายในทางด้านบริหาร

• วางแนวการตรวจ
• ตรวจสอบตามแนวการตรวจ
• การบริหารความเสี่ยง
• การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม

ภายใน
• การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
• สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

ความสัมพันธ์ของ MOPS MOS และ AUDIT FINDING



1.6 การจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
Engagement Plan

เป็นขั นตอนที่ส้าคัญที่ต้องร่วมกันคิดและ
พิจารณาแต่ละประเด็น เพื่อสรุปเป็นข้อ
ตรวจพบ (Audit Finding) และยังเป็น
เครื่ องมือส้ าคัญในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นในแนวทางที่ก้าหนด

องค์ประกอบของแผนงานตรวจสอบ

รายละเอียดของเรื่องท่ีตรวจสอบ เช่น ชื่อโครงการ 
ชื่อกิจกรรม ชื่อหน่วยงาน
ประเด็นท่ีจะตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ขั นตอนและวิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ประมาณการในเรื่องของเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ
เกณฑ์หรือมาตรฐานในการวัดท่ีใช้ในการตรวจสอบ
กระดาษท้าการอ้างอิง/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์



1.7 การประชุมเปิดตรวจ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบแผนงบประมาณ งาน/
โครงการ กิจกรรม ของหน่วยรับตรวจกับ
คณะผู้ตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ทราบและเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และจะช่วย
ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงการ
สอบถามความ เห็ น ขอ งผู้ บ ริ ห า รและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจถึงปัญหา อุปสรรค ใน
บางครั งจะได้ประเด็นที่น่าสนใจที่อาจะจะ
เป็นข้อตรวจพบส้าคัญต่อไป



เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงาน

ผู้ ตรวจสอบภายในควรระบุ เทคนิคการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้อมูล การวิเคาะห์ 
การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ ได้รับ
ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการก้าหนด
เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแต่ละกรณี เช่น

การสุ่มตัวอย่าง

การสอบทาน

การค านวณ

การสอบถาม/สัมภาษณ์

การสังเกตการณ์

วิเคราะห์เปรียบเทียบ



Agenda

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
Planning audit

2.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และ กระดาษท้าการ

2.2 ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

2.3 วิเคราะห์และประเมินผล

2.4 บันทึกข้อมูลในกระดาษท้าการ

2.5 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

2.



2.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ความถูกต้องเช่ือถือได้
ควรเป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงท่ี
แสดงเนื อหาตามท่ีต้องการอย่างถูกต้อง 

ความเกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ
ควรเป็นข้อมูลท่ีมีสาระส้าคัญและตรง
ประเด็นการตรวจสอบ ไม่ควรเชื่อมโยง
ข้อมูลโดยไม่จ้าเป็น

ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ
ควรมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงท่ีเพียงพอต่อการสรุปผลการ
ตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผล

ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
หลักฐานหรือข้อเท็จจริง ท่ีช่วยควบคุมและ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้การด้าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายท่ีก้าหนด



2.2 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ข้อ 1210 : ความเชี่ยวชาญ

1210.A2 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียง
พอที่จะประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และให้
แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 
แต่ทั งนี ไม่จ้าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนทุจริต
โดยตรง

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของ
มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก้าหนด การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตสามารถพิจารณาได้จาก
การกระท้าที่ไม่ซื่อสัตย์ การแสวงหาผลประโยชน์ 
นอกจากนี อาจรวมถึงการใช้ทรัพย์สินขององค์กรไป
ในทางท่ีผิด



การประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ระบุความเสี่ยง

3 ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

สามารถระบุ ได้จากการวิ เคราะห์
โอกาส สิ่งจูงใจ ทัศนคติ และความมี
เหตุผล ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการทุจริต 
โ ด ย ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม
ยุทธศาสตร์หรือกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
ซึ่งการระบุความเสี่ยงสามารถช่วยให้ผู้
ตรวจสอบภายในระบุประเด็นในการ
ตรวจสอบได้

เพ่ือวิเคราะห์ว่าระบบควบคุมภายใน
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงได้
หรือไม่ รวมถึงมีการก้าหนดมาตรการ
ป้องกันอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ น

1. โอกาส (Opportunity)
หน่วยงานหรือระบบเปิดโอกาสให้มีการกระท้าผิดได้อย่าง
ง่าย เช่น ระบบการควบคุมภายในท่ีไม่เพียงพอ
2. สิ่งจูงใจหรือความกดดัน (Incentive and Pressure)
อาจท้าให้คนสุจริตกลายเป็นคนกระท้าความผิดโดยเจตนา 
เช่น เงินเดือนหรือผลประโยชน์แก่พนักงานต่้า เกินไป มี
หนี สินส่วนตัว เป็นต้น
3. ทัศนคติ ความมีเหตุมีผล (Rationalization) 
เมื่ออยู่ในสถานการณ์กดดันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งท้าให้สามารถ
กระท้าการทุจริตได้มากเท่านั น โดยผู้ท่ีท้าการทุจริต ย่อม
ท้าการปกปิดนั นอย่างเต็มท่ี รวมทั งพยายามเก็บซ่อน
หลักฐานเอกสารๆ จากผู้ตรวจสอบทั งภายในและภายนอก



2.3 การวิเคราะห์และประเมินผล

เป็นการน้าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และ
ประเมินผลว่าผลของสภาพการด้าเนินงานที่
เกิดขึ นจริงมีความแตกต่างกับแผนหรือสิ่งที่ควร
จะเกิดขึ นหรือควรจะเป็นส้าหรับการด้าเนินงาน
หรือไม่

หากแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์ ควรวิเคราะห์
ต่อไปว่า จะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง และมี
สาเหตุมาจากอะไร หรือต้องแก้ไขการด้าเนินงาน
หรือไม่ อย่างไร



B

2.4 การบันทึกข้อมูลในกระดาษทา้การ

เป็นการน้าข้อมูลที่ได้จากขั นตอนที่ 1-3 โดยมี
รายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการ
ตรวจสอบในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อ
ผู้อ้านวยการสถาบัน ผู้ตรวจสอบภายในควรบันทึก
ข้อมูลที่ส้าคัญ/จ้าเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ตรวจสอบ และระมัดระวังไม่ให้น้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วนมาบันทึก พร้อมทั งระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูล



2.5 การสรุปประเด็นข้อตรวจพบ

ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้
จากขั นตอนการตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ 
ผลการด้าเนินงาน ประเด็นข้อสงสัยหรือข้อ
สมมุติฐานที่ต้องการทราบ ซึ่งได้ก้าหนดไว้เป็น
วัตถุประสงค์ของการตรวจเป็นข้อเท็จจริงที่คิดว่ามี
ค่าควรแก่การตรวจสอบ ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องเป็นเรื่อง
ปัญหาหรือข้อบกพร่อง เป็นการน้าข้อมูลที่
วิเคราะห์และประเมินผลที่ได้มาสรุปว่าจากการ
ตรวจสอบ ได้ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบอะไรบ้าง
ในแต่ละประเด็น 



1. หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น
ใช้ เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับสภาพการ
ด้าเนินงานที่ เกิดขึ นจริงของแผนงบประมาณ 
ผลผลิต โครงการ หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ เช่น 
มาตรฐานวิชาชีพ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
โครงการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั นๆ

2. ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่
ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ค้นพบในการตรวจสอบ 
และได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าถูกต้องและมีข้อมูล
หลักฐานสนับสนุน และเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อตรวจพบ
ที่ก้าหนดไว้ โดยให้ครอบคลุม การตรวจสอบแผนการ
ด้าเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนด้าเนินงาน 
และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของแผนด้าเนินงาน

3. ผลกระทบ (Effects)
คือ ความเสี่ยง ผลเสียหาย ปัญหาที่จะได้รับ เนื่องจากสิ่งที่เป็นอยู่
แตกต่างไปจากสิ่งทีค่วรจะเป็น อาจจะเกิดขึ นไดท้ั งด้านบวกและด้านลบ 
การพิจารณาว่าผลกระทบนั นควรที่จะรายงานหรือไม่ อาจจะพิจารณา
จากความมากน้อย ความถี่ของผลกระทบทีเ่กิดขึ น ว่ามีมากน้อยเพียงใด

4. สาเหตุ (Causes)
คือเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น
กับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งสาเหตุที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่มักเกิด
จากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  

5. ข้อเสนอแนะ
คือข้อคิดเห็น/ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขหรือการ
พัฒนาการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น อันจะท้าให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์  ผู้ตรวจสอบภายในอาจขอความเห็น /
ข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะนั นมี
คุณค่าเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5 เรื่องที่ควรสรุปเป็นประเด็นข้อตรวจพบ



Agenda

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
Reporting

3.1 รวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นข้อตรวจพบ

3.2 คัดเลือกข้อมูล

3.3 ร่างรายงานผลการตรวจสอบ

3.4 ประชุมปิดตรวจ

3.5 เสนอรายงานการตรวจสอบ

3.



3.1 การรวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นข้อตรวจพบ

จากกระดาษท้าการต่างๆ ที่ได้บันทึก
ข้อมูลผลการตรวจสอบไว้ รวมทั งสอบ
ทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

3.2 การคัดเลือกข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาจัดล้าดับและ
คัดเลือกว่าข้อตรวจพบใดเป็นปัญหาที่มี
ความส้ าคัญและไม่มีความส้ าคัญ โดย
รายงานผลการปฏิบัติงานควรรายงานเฉพาะ
ข้อตรวจพบที่ เป็นปัญหาส้าคัญ ส้าหรับ
ปัญหาที่ไม่มีความส้าคัญควรชี แจงให้หน่วย
รับตรวจน้าไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป



3.3 การร่างรายงาน

ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท้าร่างรายงานขึ น
ก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
รายงาน แล้วน้าไปหารือกับหน่วยรับตรวจ เพื่อ
หารือปัญหาที่เกิดขึ นหรืออาจจะเกิดขึ นภายหลัง 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้
ตรวจสอบภายในและผู้รับตรวจ และท้าให้รายงาน
น้าไปสู่การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



3.4 ประชุมปิดตรวจ เพื่ อสื่ อ ส า ร เกี่ ย วกั บผลการตรวจสอบ
โดยเฉพาะประเด็นข้อตรวจพบ และหารือความ
เป็นไปได้ของข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข 
ที่ผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนซักซ้อมระยะเวลา
ที่หน่วยรับตรวจจะต้องจัดส่งความเห็นต่อ
ข้อเสนอแนะ เพื่อแสดงไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบฉบับสมบูรณ์



3.5 การเสนอรายงาน
หลังจากที่ได้หารือกับหน่วยรับตรวจแล้ว 

ควรจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อ
ผู้ อ้ านวยการสถาบัน และเสนอผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบันผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ นและพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรต่อไป



ลักษณะของรายงานที่ดี

ชัดเจน

ตรงตามข้อเท็จจริงและมี
ห ลั ก ฐ า น ส นั บ ส นุ น ที่
น่าเชื่อถือและเพียงพอ

กะทัดรัด

ชั ด ถ้ อ ย ชั ด ค้ า แ ล ะ
ปราศจากข้ อส งสั ย 
หลักเลี่ยงการใช้ภาษา
ที่เข้าใจยาก

สร้างสรรค์

ก า ร ติ ช ม ใ น ลั ก ษ ณ ะ
สร้างสรรค์ เสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดียิ่งขึ น

ทันกาล

รายงานใช้ถ้อยค้าสั นและ
เข้าใจง่าย ขยายความที่
ต้องการเสนอให้ชัดเจน

ถูกต้อง

ถูก เวลา ภายในเวลาที่
เหมาะสม รายงานควร
เสนอให้ทันต่อการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ น

จูงใจ

ชวนติดตามเพ่ือให้ผู้ อ่าน
เกิดความสนใจ รวมทั งเกิด
การยอมรับและความรู้สึก
ต้องการแก้ไขปัญหา



ปัจจัยเสริมความส าเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานในเรื่องที่มีความส้าคัญและมีคุณค่า มีประโยชน์และสามารถน้าไปปฏิบัติได้

2. การตรวจสอบควรให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

3. พิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้รายงานจะได้รับ

4. ควรเขียนรายงานโดยค้านึงถึงหลักการเขียนรายงานที่ดี

5. ผู้ตรวจสอบภายในควรเตรียมตัวและหลักฐานอ้างอิงในการตอบค้าถามหรือมีข้อโต้แย้ง



Agenda

การติดตามผลการตรวจสอบ
Follow-up

4.1 วางแผนการติดตามผล

4.2 ด้าเนินการติดตามผล

4.3 รายงานผลการติดตาม

4.



4.1 การวางแผนการติดตามผล 
คือการก้าหนดวิธีการติดตามผลให้สอดคล้อง

กับเรื่องที่จะติดตาม โดยค้านึงถึง

1. สาระส้าคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบ
ต่อการด้าเนินงานของ สวพส.

2. ระยะเวลาในการติดตามผล

3. บุคลากรที่ ใช้ ในการติดตาม ควรเป็นผู้
ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบการตรวจสอบ 
แผนงบประมาณ ผลผลิตโครงการ กิจกรรมนั น

4. ค่าใช้จ่ายกับความคุ้มค่าในการติดตามผล

4.2 การด าเนินการติดตามผล
คือวิธีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจว่าเป็นไปตามการสั่งการหรือไม่



4.3 การรายงานผลการติดตาม

คือการจัดท้ารายงานผลการติดตาม โดยหาก
เป็นการติดตามผลตามปกติควรรายงานผลการ
ติดตามไว้ตอนท้ายของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ครั งต่อไปของผู้ตรวจสอบภายในแต่หากเป็นเรื่อง
จ้าเป็นและเร่งด่วน ผู้ตรวจสอบภายในอาจจัดท้า
รายงานผลการติดตามและเสนอต่อผู้อ้านวยการ
สถาบัน เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรต่อไป



ประโยชน์ของการตรวจสอบการด าเนินงาน
Benefit of performance auditing

ช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
กระบวนการก ากับดูแล
ที่ดี

ช่ ว ย ท า ใ ห้ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและ เกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง

ช่วยให้การบริหาร และ
การด าเนินงานตามแผน
งบประมาณ โครงการ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ

ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติ งานได้ทราบถึ ง
ความก้าวหน้า ผลกระทบ 
ปัญหา ผลกระทบของงาน
และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข

เป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าให้กับผู้บริหาร
และลดความเสี่ยงที่จะ
ท าให้งานไม่ส าเร็จตาม
แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
โครงการ และกิจกรรม

1 2 3 4 5



Thanks !


