
 



ค าน า 

  กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ขึ้น
ตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย การตรวจสอบภายในจึงเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ประกอบกับปัจจุบัน
บทบาทและภารกิจของกลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ปรับเปลี่ยนไป ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การตรวจสอบภายใน
ประสบความส าเร็จได้คือผู้บริหารสามารถน าผลที่ได้จากงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและเกิดความส าคัญต่อองค์กร ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานควรมีความรู้และ
ความเข้าใจในหลักการและวิธีการตรวจสอบ 

  การจัดท าคู่มือฉบับนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระจากเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้ความรู้กับความหมาย ความส าคัญ ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับบริหารให้การก ากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป 
 

 

 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พฤศจิกายน  2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ  

          หน้า 

บทน า 
     ความเป็นมาและความส าคัญ         1 
  วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ         5 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         5 
  ขอบเขตคู่มือการปฏิบัติงาน          5 
  ค าจ ากัดความ          6 
บทที่ 2 อ านาจหน้าที่ กรอบภาระงาน และขอบเขตการปฏิบัติงาน     7 

บทที่ 3 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน        13 

บทที่ 4 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน       19 

บทที่ 5 เทคนิคการตรวจสอบ         29 

บทที่ 6 แนวทางการตรวจสอบ         31 

 
ภาคผนวก 



บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
          งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
บทบาทท่ีส าคัญของงานตรวจสอบภายในคือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงาน
ในส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  ผู้ตรวจสอบภายในจึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และมีความรู้ใน
หลักและวิธีการตรวจสอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                  กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนและบริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ความเชื่อมั่นต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งมั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงานและการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมถึงการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็น
อิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีขึ้น เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยการส่งเสริมกระบวนการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือและการเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 

สายการบังคับบัญชา 
 1.ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 2.การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 3.ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
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ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง 
1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123 ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2561 

3.แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
   ดังนั้น กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท าคู่มือการ

ตรวจสอบภายในขึ้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ทราบถึง
ขั้นตอนของกระบวนงานตรวจสอบในภาพรวม โดยเริ่มตั้งแต่การส ารวจข้อมูลและจัดท าแผนการตรวจสอบ 
แผนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ จนถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อทักท้วง  อันจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
 1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของงานตรวจสอบภายในตามแผนกล
ยุทธ์กลุ่มงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564 
 2.เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. มีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
 2.กิจกรรมการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบภายในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีประสิทธิภาพ 
 3.การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการควบคุม ก ากับดูแล และบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตคู่มือการปฏิบัติงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยรับ
ตรวจ ส าหรับทุกครั้งที่มีการตรวจสอบโดยเริ่มตั้งแต่ การวางแผนการตรวจสอบ การด าเนินงานตรวจสอบ การ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบ 
 
 



6 
ค าจ ากัดความ 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ  
 หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา 
ที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งนี้ 
เพ่ือให้เรื่องท่ีมีความเสี่ยงส าคัญได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่โดย 
แผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานใน 
รายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
(Audit Plan) เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Audit Program) และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) หมายถึง วิธีการ/แนวทางการตรวจสอบ 
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Engagement Plan) เพ่ือก าหนดประเด็นที่จะตรวจสอบในแต่ละวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการพิจารณา 
วิธีการตรวจสอบ กระดาษทาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 



บทที่ 2 
อ านาจหน้าที่ กรอบภาระงาน และขอบเขตการปฏิบัติงาน 

 
อ านาจหน้าที่ 

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร 
การเงิน และการบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 ข้อ 4)  และตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 ได้ก าหนดไว้สรุปได้ดังนี้           

     1) มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นอิสระ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีอ านาจ
และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุน ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
      2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่มีอ านาจหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และจัดวางระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ
ที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เพียงให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องดังกล่าว 
 

ความรับผิดชอบ 
 กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้
รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตามแนวทางที่
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นใด ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
  2) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้มีการเผยแพร่กฎบัตรให้ทราบโดยทั่วกัน 
  3) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
  4) จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปีตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
  5) การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit) การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) และการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของทาง
ราชการให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 
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  6) รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ 
  8) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน่วยรับตรวจ 
  9) ประสานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  10) ประสานกับหน่วยรับตรวจ 
   -เพ่ือแจ้งแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบล่วงหน้า 
   -เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในอันที่
จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนา การปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  11) พัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ให้มีความรู้ ความช านาญในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปต่อ
ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
  12) ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ 
 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit) การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance 
Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Audit) ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่
หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่ 
  ในการตรวจสอบตามขอบเขตการปฏิบัติงาน กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้ข้อมูล (เอกสารหลักฐาน) ของหน่วยรับตรวจ เป็นข้อมูลหลักในการตรวจสอบ ซึ่ง
ทางหน่วยรับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล (เอกสารหลักฐาน) ดังกล่าว กลุ่ม
งานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ
ตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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การรายงานผลการตรวจสอบ 
  ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดเตรียมและออก
รายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ พิจารณาสั่งการ และให้ข้อเสนอแนะ จัดส่ง
รายงานให้กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ และกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย กรณีเรื่องที่
ตรวจสอบเป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการ ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที และถ้าเป็นการตรวจสอบ
ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
  ในรายงานผลการตรวจสอบ ให้สรุปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะ 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขของผู้ตรวจสอบไว้ และหน่วยรับตรวจมีหน้าที่ชี้แจงและรายงานผลการด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน 
  ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามการตรวจสอบในประเด็นสิ่งที่ตรวจ
พบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
ขอบเขตการปฏิบัติงานตามแนวทางทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก าหนด 
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บทท่ี 3 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 
 มีการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  สอดคล้องกับมาตรฐานกรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสภาพของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน  และเพ่ือให้การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร  และทุก
ส่วนราชการในจังหวัด โดยได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
  1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
  2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 

1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 1.1 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน ตามค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ 
และน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้เป็นกรอบอ้างอิง
และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้
หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐทราบทั่วกัน 
 1.2 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
       การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเที่ยงธรรม 

1.3 ความเชี่ยวชาญและระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
     การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
 1.4 การประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
      หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยมี
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
 

2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. การบริหารงานการตรวจสอบภายใน  
             หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานของรัฐ 
 2. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน  
     การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง 
กระบวนการก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ
หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในจะมีความน่าเชื่อถือและเพ่ิม
มูลค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย    
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 3. การวางแผนการปฏิบัติงาน 
     ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ 
วัตถปุระสงค์และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  3.1. เป็นแผนการปฏิบัติงานที่จัดท าล่วงหน้าโดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานอย่างกว้าง ๆ ว่า จะตรวจสอบเรื่องใด หน่วยรับตรวจใด ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
และก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยการจัดท าแผนการตรวจสอบ ควรก าหนดให้ครอบคลุมหน่วย
รับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด และอาจปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็น และเหมาะสมการจัดท า
แผนการตรวจสอบจัดท าโดย 
   -  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
   -  การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
   -  การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ /งานและโครงการ 
   -  จัดล าดับความส าคัญ 
   -  วางแผนการตรวจสอบ 

การจัดท าแผน แบ่งออกเป็น  2  ประเภท 
   -  แผนการตรวจสอบประจ าปี  เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้า  1   ปี 
   -  แผนการตรวจสอบระยะยาว  เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้า  3 – 5  ปี 
  3.2. เสนอ/อนุมัติแผนการตรวจสอบ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในเดือนกันยายนของทุกป ี
  3.3. จัดส่งส าเนาแผนให้กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง  
 

 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
             ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน  และรวบรวมหลักฐาน
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย  แผนงานระเบียบ
ปฏิบัติขององค์กร  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกอบการตัดสินใจการบริหารงาน 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   ขั้นตอนที่ 2  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   ขั้นตอนที่ 3  การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยจัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบใน
รายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และท าความตกลงกับหน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อม
ขอบเขตการตรวจสอบ ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในควรต้อง
เตรียมการส าหรับการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องดังนี้ 
   -  สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว  เพื่อก าหนดขอบเขตตรวจสอบ 
   -  ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน  เพ่ือให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ปัญหา
แผนงาน และวัตถุประสงค์โดยรวม 
   -  ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
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ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

   วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจ และเทคนิคการ
ตรวจสอบให้เหมาะสม  
   1.  รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ  ในกระดาษท าการ  อาจเป็นทางการ
โดยลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 
   2.  การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด 
   3.  ท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์ ตามระบบที่
วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
   หลักฐานการตรวจสอบ  เป็นเอกสารข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ในระหว่าง
ท าการตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสรุป  หรือข้อตรวจพบว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบ
นั้น มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
   หลักฐานที่ได้มานั้นมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    1.  ความเพียงพอ (Sufficient) 
    2.  ความเชื่อถือได้ (Competence) 
    3.  ความเกี่ยวข้อง (Relevance) 
    4.  ความมีประโยชน์ (Useful) 
   การรวบรวมหลักฐานได้มาจาก 
    -  ตรวจสอบเอกสาร 
    -  การยืนยันยอด 
    -  การสังเกตและตรวจนับ 
    -  การสอบทาน 
    -  การวิเคราะห ์
   กระดาษท าการ  คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
เพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และยังเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ในการสอบทาน  
ทบทวนงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลังและในการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3   การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
   เมื่อด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว  ให้สรุปสิ่งที่ตรวจพบจากกระดาษท าการ และ
หลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ และสรุปผลการตรวจสอบ รายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจรับทราบ       
ในเบื้องต้น เพ่ือให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตาม และแก้ไขการปฏิบัติงานในส่วนที่สามารถด าเนินการในขั้นต้นก่อน 
 

 5. การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
             ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 

 รายงานผลการตรวจสอบ เป็นการแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ต้อง
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อ  
   -  ให้เกิดการติดตาม ก ากับ เร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
   -  ใช้เป็นเครื่องมือสั่งการให้หน่วยรับตรวจทราบผลการปฏิบัติงานว่ามีจุดใดท่ีควร 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
   -  ให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



16 
 
  การรายงานผลการตรวจสอบ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับงานตรวจสอบ เพราะรายงานผลการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ จะช่วยให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
  ดังนั้นการเขียนรายงานผลได้ดี จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบนั้น ๆ เป็น
อย่างดีแล้วน าผลมาสรุปและประเมินว่าเรื่องที่ตรวจสอบไปนั้น มีจุดใดบ้างที่มีความเสี่ยงเพ่ือจะได้หาทาง
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น 
  ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ 
   -  ถูกต้อง (Accuracy)  ต้องมีความถูกต้องของข้อความทุกประโยค ตัวเลขทุกตัว 
เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
   -  ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของ
ผู้ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการ
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม 
   -  กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ ค าพูดที่
ฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป 
   -  ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาที่เหมาะสมทันต่อ
การแก้ไขสถานการณ ์
   -  สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและ 
ความจริงใจของผู้ตรวจสอบ ควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง   ๆ ที่
ต้องการให้ปรับปรุง ท าให้ผู้อ่านคล้อยตามค าแนะน า  

-  จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ   
โดยการใช้รูปแบบถ้อยค า และศิลปะของภาษา ท าให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อแนะน าที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน 

สรุปขั้นตอนการรายงาน 
  1.  ร่างรายงาน 
  2.  จัดท ารายงานฉบับจริง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจ 
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
  3.  จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบได้แก่ 
   -  หน่วยรับตรวจ 
   -  ส่วนราชการต้นสังกัดหน่วยรับตรวจ 
   -  กระทรวงมหาดไทย 
 6. การติดตามผล 
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  เป็นการด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในเสนอไว้นั้น ได้มีการน าไปปฏิบัติตามเพ่ือให้งานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการไว้ 30 วัน พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการด าเนินการให้ทราบ 
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  ขั้นตอนการติดตาม 
   1.  กรณีหน่วยรับตรวจรายงานผลตามข้อทักท้วงตามก าหนดเวลาให้รายงายผลนั้น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ 
   2.  กรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลตามก าหนดเวลา  ให้ติดตามทวงถามและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและสั่งการต่อไป 
 7. การยอมรับสภาพความเสี่ยง 
  ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า  ความเสี่ยงที่เหลืองอยู่ที่ฝ่ายบริหาร
ยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ส่วนราชการสามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องหารือกับ
ผู้บริหารระดับสูง หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 
 
3. จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไว้เป็นหลัก
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ความซื่อสัตย์ 
 1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ 
 1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพ
ที่ก าหนด 
 1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระท าท่ีอาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วน
ราชการ 
 1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 
 2. ความเท่ียงธรรม 
 2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
 2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการ
ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
 2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท้ังหมดที่ตรวจพบ 
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
 3. การปกปิดความลับ 
  3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 
  3.2 ผู้ตรวจสอบต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 
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 4. ความสามารถในหน้าที่ 
  4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ 
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
  4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ 
  4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 



บทที่ 4  
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบด้วย
ความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
 1. การวางแผนการตรวจสอบ 
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3. การจัดท ารายงานและติดตามผล 
การวางแผนตรวจสอบ 
 การวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ หน่วยรับตรวจ เวลา บุคลากร 
งบประมาณ ประกอบเนื้อหา 3 เรื่อง 
 1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ แบ่งเป็น การวางแผนการตรวจสอบ(Audit Plan) และการ
วางแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  แผนการตรวจสอบ  เป็นแผนงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นล่วงหน้า เป็นเสมือน
เข็มทิศในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี 
  แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายงาน
ตามแผนการตรวจสอบ จัดท าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 
 2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
  - ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ท าความเข้าใจคุ้นเคยและระบบงานของหน่วยรับตรวจ 
  - ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
  - ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง 
  - การวางแผนการตรวจสอบน าความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อด าเนินการ 
  - การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามที่รับมอบหมายให้ครอบคลุมประเด็น
การตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน 
 3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน 
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ 
เพ่ืออนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ถ้าพบ
ข้อขัดข้องควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  แผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินงานการตรวจสอบ ในขั้นตอนต่อไป 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 หลังจากการท าแผนปฏิบัติงาน จัดท าตาราง การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบในรายละเอียดของงาน   
แต่ละงาน ก าหนดวันและระยะเวลาใช้ในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน 
  1.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในติดต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
  1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ตาม
งานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
  1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย่างย่อให้ทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการ
ตรวจสอบ กระดาษท าการ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
  1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบท าหน้าที่สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบ ประชุม 
เปิดและปิดงานตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระหว่างตรวจสอบ จัดท าตารางการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงแนวทาง 
การตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
  1.5 การเตรียมการเบื้องต้น สอบทานรายงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้ง
ก่อน ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน โครงการ ปัญหา และรายละเอียดข้อมูลที่จ าเป็นใช้ในการ
ตรวจสอบ 
 
2. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 เริ่มปฏิบัติงานด้วยการประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างทีมงานและหน่วยรับตรวจ โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ ก าหนดมอบหมายงานตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบตามความ
ถนัดความรู้ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมมีขั้นตอน 
  2.1 รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
  2.2 เข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
  2.3 ท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน 
  2.4 ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
  2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ 
 

  หัวหน้าทีมตรวจสอบควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ เวลา
ให้เป็นไปตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ได้โดยสมเหตุสมผล และถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ต้องได้รับการ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ประชุมปิดการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็น
ที่สงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อยุติ แจ้งก าหนดการออกรายงาน ขอบคุณหน่วยรับตรวจ 
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3. การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  
หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตรวจทานกระดาษท าการ เอกสาร 

หลักฐานและสรุปข้อที่ตรวจพบ ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสารข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่รวบรวมระหว่างตรวจสอบ
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่จะ
น าไปใช้ 
  3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ กระดาษท าการ(Working Papers) เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น
ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการท างาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษท าการ กระดาษท าการจัดท าขึ้นเองกระดาษท า
การที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่นส าเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษท าการทีไดรับจาก
บุคคลภายนอก เช่น หนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือร้องเรียน ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบเมื่อ
เสร็จสิ้นการตรวจสอบ จัดเก็บกระดาษท าการในการตรวจสอบแต่ละงวดจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
  3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบสรุปหาข้อตรวจพบ
ในด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะมีความส าคัญควรค่าแก่การ
รายงาน มีหลักฐานชัดเจนเชื่อถือได้ จากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม องค์ประกอบขอข้อตรวจพบ
ประกอบด้วย 
 3.3.1 สภาพที่แท้จริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ์ สอบทาน สอบถาม วิเคราะห์ 
 3.3.2 เกณฑ์การตรวจสอบ ใชห้ลักเกณฑ์จากข้อก าหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน 
 3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหานั้น 
 3.3.4 สาเหตุ ข้อมูลสาเหตุที่เกิดข้ึน 
 3.3.5 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสร้างสรรค์ 
ค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
การจัดท ารายงานและติดตามผล 
 1. การจัดท ารายงาน 

เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน 
และผลการตรวจสอบ สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอ่ืนที่ผู้บริหารควรทราบ 
องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล สร้างสรรค์ จูงใจ 
ลักษณะการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการใช้ในกรณี
เร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ หรือการรายงานด้วยวาจาเป็นทางการมีรายงานโดย การเขียนประกอบ
ลักษณะของรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ควรมีสาระส าคัญดังนี้ 

1.1 บทคัดย่อ จัดท าบทคัดย่อเพ่ือน าเสนอผู้บริหารอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความ   
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด 



1.2 บทน า คือส่วนแรกบอกให้ทราบว่าตรวจสอบเรื่องอะไรของหน่วยใด การตรวจสอบ
เป็นไปตามแบบการตรวจหรือในกรณีพิเศษ 
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1.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมายการตรวจสอบ 
1.4 ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ท าการตรวจสอบ 
1.5 สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการแก้ไข 
1.6 ข้อเสนอแนะ  เน้นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือสั่งการ

แก้ไข ปรับปรุงในลักษณะสร้างสรรค์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
1.7 ความเห็น เป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุ

ให้ชัดเจน 
1.8 เอกสารประกอบรายงาน 
 

 2. การติดตามผล (Follow up) 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด เพ่ือให้ทราบว่าข้อที่
ตรวจพบข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควร
พิจารณาก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางก าหนดเวลาที่ใช้ติดตามรายงานปีก่อนในปี
ปัจจุบันควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามและเวลาในการด าเนินงานของผู้ที่เก่ียวข้องต่อการ สั่งการ
และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

 
ผังทางเดินของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flow chat) 

 

กระบวนการของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายในระดับกรม จัดท าแผนการตรวจสอบและเม่ือด าเนินการตรวจสอบในแต่ละหน่วยรับตรวจหรือแต่ละ
โครงการแล้วเสร็จ ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยได้วิเคราะห์
และจัดท าข้อมูลส าคัญของกระบวนการ ดังนี้ 
 

ผู้รับบริการและ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ กระบวนการ ผลผลิต ข้อก าหนดที่
ส าคัญ 

ผู้รับบริการ 
1 . หั ว ห น้ า ส่ ว น
ราชการ 
2.หน่วยรับตรวจ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 

ผู้รับบริการ 
1.หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องการได้รับรายงานผล
การตรวจสอบภายในที่
ช่วยพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างมี  

การจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในแต่ละหน่วยรับตรวจ
หรื อ แ ต่ ล ะ โ ค ร งก า ร ต า ม
แผนการตรวจสอบภายใน
ป ร ะ จ า ปี  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย      
ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงาน
เ ป็ น ไ ป ต า ม  
ขั้ น ต อ น แ ล ะ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก าหนด 



ประสิทธิภาพ 
2.หน่วยรับตรวจได้รับ
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือลดความเสี่ยงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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1.  การวางแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 วันท าการ 

ระบุปัจจยัเสีย่ง 

วิเคราะหค์วามเสี่ยง 

จัดล ำดับ 

วางแผนการตรวจสอบ 

แผนประจ าป ี

แผนระยะยาว 

5 วันท าการ 

7 วันท าการ 

7 วันท าการ 

 

เสนอ ปมท. 
อนุมัติ 

สง่ส าเนาแผนให้ มท.,กรมบัญชีกลาง 

5 วันท าการ 

2 วันท าการ 

No 

Yes 

 

ส ารวจข้อมลูเบื้องต้น 

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

ประเมินความเสี่ยง 



 

 

2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

24 

2.  แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ประสานไปหน่วย ตภ.ของส่วนราชการอ่ืน  
, สตง. และหน่วยรับตรวจ 

รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 33 วันท าการ 

2 วันท าการ 

จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 3 วันท าการ 

1 วันท าการ 

3 วันท าการ 

 

หน. ตภ. อนุมัติ
แผนปฏิบัติงาน 

- จัดท าตารางการปฏิบัติงาน 

- ตกลงกับหน่วยรับตรวจ 

- ก าหนดวันเวลาที่ตรวจฯ 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ประชุมเปดิตรวจ 

มอบหมายงาน 

ปฏิบัติงาน 

2 วันท าการ 

15 วันท าการ 

No 

Yes 

แผนการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบ 
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3. การจัดท ารายงานและติดตามผล 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมหลักฐานและกระดาษท าการ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

ก ากับดูแล 

ประชุมปิดตรวจ 

สิ่งที่ควรจะเป็น 

สิ่งที่เป็นอยู ่

ผลกระทบ 

สาเหต ุ
รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 36 วันท าการ 

7 วันท าการ 

5 วันท าการ 

   - รวบรวมหลักฐาน , กระดาษท าการ 

   - สรุปผลการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
วาจา 

ลายลักษณ์อักษร 

ปมท. อนุมัติ/สั่งการ 

ส่งส าเนารายงานผลให้ มท. ,หนว่ยรับตรวจ, ส่วนราชการ 

เจ้าสังกัดหน่วยรับตรวจ  

ติดตามผลการสั่งการตาม
ข้อเสนอแนะ/รวบรวมผล 

เสนอ ปมท. ทราบ 

หรือ สั่งการ 

5 วันท าการ 

5 วันท าการ 

3 วันท าการ 

1 วันท าการ 

45 วัน 

1 วันท าการ 

 (รวมระยะเวลารายงานผล 14 วันท าการ) 

No 

Yes 

N

o 
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Mapping) 

1.  การวางแผนการตรวจสอบ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
ผู้ตรวจสอบภายในท าความเข้าใจ
หน่ ว ย ง าน  /  ร ะบบงาน  กั บ 
หน่วยงานท่ีเลือกตรวจ 

ปัจจัยที่พิจารณา คือ นโยบาย
เป้าหมาย การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน / ผลการตรวจปีก่อน 
ๆ 

-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

2 
 ประเมินระบบควบคุมภายใน

พิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของระบบฯ 

ปัจจัย คือ สภาพแวดล้อม / การ
ประเมินความเสี่ยง / กิจกรรม
ควบคุม / สารสนเทศและการ
สื่อสาร / การติดตามประเมินผล 

-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

3 
 ท าการประเมินความเสี่ยงระดับ

หน่วยงาน 
ต้องมีการ ระบุปัจจัยเสี่ยง / 
วิเคราะห์ความเสี่ยง / จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

4 
 จั ด ว า ง แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

ตา ม ล า ดั บ ค ว าม เ สี่ ย ง ร ะ ดั บ
หน่วยงาน / โครงการ 

มีการ ก าหนดวัตถุประสงค์ / 
ข อ บ เ ข ต  /  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ตรวจสอบ / ก าหนดงบประมาณ 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

เก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน 

สรุปผลการปฏิบตัิงาน           
ทุก 4 เดือน 

 

รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 54 วัน 

1 วันท าการ 

3 วันท าการ 

Yes 

ส ารวจข้อมูล
เบื้องต้น 

วางแผนการตรวจสอบ 

ประเมินผลระบบควบคุม

ภำยใน 

ประเมินความเส่ียง 



5 
 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แผนการตรวจสอบ 
ผู้บริหารอนุมัติภายในเดือน
กันยายนของทุกป ี

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

6 
 ส าเนาแผนที่ได้รับอนุมัติส่งให้กับ 

มท.  
ก าหนดส่ งแผนภายในเดือน
ตุลาคม 

-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

7 

 

 

 

 ส าเนาแผนที่ ได้รับอนุมัติ ไปยัง
หน่วยรับตรวจ , สตง. ,หน่วย
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
อื่น ๆ  
 

ปั จ จั ยที่ พิ จ า รณ า   คื อ ก า ร
ตรวจสอบไม่ซ้ าซ้อนกัน 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 
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2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
น าแผนการตรวจสอบประจ าปี
ศึกษา และวางแผนการปฏิบัติงาน 

ปั จ จั ย ที่ จ ะ พิ จ า ร ณ า   คื อ  
หน่วยงานที่จะตรวจและเรื่องที่
จะตรวจต้องมีความสอดคล้อง
กับแผนตรวจสอบประจ าปี 

-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

2 
 จัดท าแผนการปฏิบัติงานเป็นลาย

ลั กษณ์ อั กษร  และมี ลั กษณะ
ยืดหยุ่น สามารถปรับแก้ไขได้ตาม
สภาวการณ์ตลอดเวลา 

มี ก า รก า หนด ประ เ ด็ น ก า ร
ตรวจสอบ / วัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน / ขอบเขต / แนว
ทางการปฏิบัติงาน 

-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

3 
 น าเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภ า ย ใ น เ พื่ อ อ นุ มั ติ แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงานจริง 

 

- 

-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

4 
 ท าตารางและก าหนดวันเวลาตรวจ 

พร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจสอบทาน
งานที่ เ คยตรวจมาแล้ วศึ กษา
แผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และรายละเอียดต่าง ๆ 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา คือ ท า
ความตกลงกับหน่วยรับตรวจ
เพื่อความพร้อม ล่วงหน้าก่อน
ปฏิบัติงานจริง 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบฯ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
 

เสนอ ปมท. 
อนุมัติ 

ประสานแผน
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

No 

Yes 

จัดท าตารางการปฏิบัติงาน/ตกลง
กับหน่วยรับตรวจ/ก าหนดวันเวลา

ที่ตรวจฯ 

ส่งส าเนาแผนให้ มท. 

แผนการตรวจสอบ 

จัดท าแผนปฏบิัติงาน

ตรวจสอบ 

อนุมัติแผน
ปฏิบัติงาน 

No 

Yes 



5 
 ท าหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อ

เข้ าตรวจสอบตามวันเวลา ที่ 
ก าหนด 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา คือหนังสือ
จากผู้บริหารเพื่อแจ้งการเข้า
ตรวจสอบและอ านวยความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบฯ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
 

6 
 รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการ

ปฏิบัติงาน / ท าการตรวจสอบ 
สอบทาน ทดสอบรายการ ตลอด
ถึงก ากับดูแลการตรวจสอบ 

มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ปิ ด ต ร ว จ  / 
มอบหมายงาน / ปฏิบัติงาน / 
ก ากับดูแล /ประชุมปิดตรวจ 

- หัวหน้าผู้ตรวจสอบ ฯ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
 

7 
 สอบทานกระดาษท าการ เอกสาร

ห ลั ก ฐ า น ที่ ร ว บ ร วม ไ ว้  แ ล ะ 
ข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ 

-  คามเพียงพอ ความเช่ือถือได้
ความเกี่ยวข้อง และความมี
ประโยชน์ 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

8 

 

 

 รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสรุป
หาสิ่ งที่ตรวจพบทั้ งด้ านดีและ
ปัญหาข้อบกพร่อง 

 -  สิ่งที่ควรจะเป็น 
-  สิ่งที่เป็นอยู่ 
-  ผลกระทบ 
-  สาเหตุ 
-  ข้อเสนอแนะ 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 
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3.  การจัดท ารายงานและติดตามผล 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
รวบรวมเอกสารกระดาษท าการ
แล ะ หลั ก ฐ าน  แล้ ว ส รุ ป ก า ร
ตรวจสอบเพื่อประกอบการเขียน
รายงานผลการตรวจ 

-  สิ่งที่ควรจะเป็น 
-  สิ่งที่เป็นอยู่ 
-  ผลกระทบ 
-  สาเหตุ 
-  ข้อเสนอแนะ 

-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

2 
 เขียนร่างรายงานให้มีความถูกต้อง

ชัดเจนกะทัดรัด จูงใจสร้างสรรค์
และทันกาล 

-  ข้อมูลทั่วไป / วัตถุประสงค์ / 
ขอบเขต / ระยะเวลาที่ตรวจ / 
วิธีการตรวจ / สรุปผลการตรวจ 
/ การติดตามผลการตรวจครั้ง
ก่ อ น  /  ช่ื อ ผู้ ร า ย ง า น แ ล ะ
ปฏิบัติงาน 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบ ฯ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 
 
 

3 
 น าเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ/สั่ง

การจากผลการตรวจสอบ 
 
 
 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

 

สรุปผลการ
ตรวจสอบ 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รวบรวมหลักฐานและกระดาษท า
การ 

จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผวจ.

อนุมัติ/

No 

Yes 

รวบรวมหลักฐาน,
กระดาษท าการ สรุปผล

การตรวจสอบ 



4 
 จัดส่งส าเนาผลการตรวจสอบ

ให้กับ มท. หน่วยรับตรวจ , กรม
เจ้าสังกัดหน่วยรับตรวจ ,   

-  จัดส่งหลังจากผู้บริหารอนุมัติ -  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
 

5 
 ติ ด ต ามว่ า ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ ไ ด้

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ 
ผวจ.สั่งการหรือไม่ อย่างไร 

-  ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข
และรายงานให้ผวจ. ทราบ 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบ ฯ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 
 

6 
 น าเสนอผู้บริหารเพื่อทราบหรือสั่ง

การ 
 
 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

7 
 เมื่อ ผู้บริหารรับทราบและไม่มีการสั่ง

การเก็บเรื่องเข้าแฟ้มงานหากสั่งการ
เพิ่มเติมก็ต้องติดตามผลต่อไป 

-  ข้อพิจารณา คือมีการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะและรายงานผล
ให้ทราบภายใน 30 วัน 

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบฯ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 
 

8 
 ทุก 4 เดือน จะต้องสรุปผลการ

ตรวจสอบและรายผู้บริหาร 
-  ครั้งที่ 1 ภายในเดอืนกุมภาพันธ ์
2562 
-  ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2562 
-  ครั้งที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม 2562   

-  หัวหน้าผู้ตรวจสอบ 
-  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ 
- นั ก วิ ช า กา รตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

 

ส่งส าเนาผลให้มท.,หน่วยรับตรวจ
, ส่วนราชการของหนว่ยรับตรวจ  

ติดตามผลการสั่งการตาม

ข้อเสนอแนะ/รวบรวมผล 

สรุปผลการปฏิบัติงานทกุ 4 เดือน 

ปมท. 

ทรำบ/

เก็บเอกสารเข้า
แฟ้มงาน 

No 

Yes 



    บทที่ 5 
เทคน  คการตรวจสอบ 

 
เทคนิคการตรวจสอบ  หมายถึง  วิธีการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบ  ควรน ามาใช้ในการรวบรวม               

ข้อมูลหลักฐานที่ดี และเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ
โดยทั่วไปมีดังนี ้

1. การสุ่มตัวอย่าง  เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน  เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจ
สอปัจจุบันนิยมใช้ 4 วิธี 
   1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด 
   1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยก าหนดเป็นช่วง ที่แบ่งระยะไว้
เทา่ ๆ กัน มีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงล าดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1.3 วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เลือกใช้กลุ่มที่เหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และ
เลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่มนั้นหรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันแบ่งออกเป็นกลุ่ ม
จ านวน  เท่ากัน การก าหนดจ านวนกลุ่มรายการขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลทั้งหมด สุ่มเลือกทั้ง
กลุ่มมาเป็นตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

1.4 Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจากการตัดสินใจ
ของผู้ตรวจสอบจะพิจารณาเลือกกลุ่มใด 
  2. การตรวจนับ  เป็นการพิสูจน์จ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วน         
ตามท่ีบันทึกไว้หรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร การเก็บรักษาเป็นอย่างไร เช่น การตรวจนับพัสดุ แต่การตรวจนับมิใช่
เครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป 
  3. การยืนยันยอด เทคนิคมีส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ที่อยู่    
ในครอบครองของบุคคลอื่น มีข้อจ ากัดอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก 
  4. การตรวจสอบใบส าคัญ (Vouching) เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการ
ครบถ้วนมีการอนุมัติรายการครบถ้วน เพ่ือให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีข้อจ ากัดพิสูจน์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถ
พิสูจน์ที่มาของตัวเลข 
  5. การค านวณ เป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก
ที่สุด ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีข้อจ ากัดพิสูจน์ได้เฉพาะผลลัพธ์ แต่ไม่สามารถ
พิสูจน์ที่มาของตัวเลข 
  6. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกข้ันต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ข้อจ ากัดการผ่านรายการครบถ้วน      
ไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของรายการ 
  7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อย     
สัมพันธ์กับบัญชีคุมหรือไม่ ข้อจ ากัดพิสูจน์ได้แต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น 
  8. การตรวจทานรายการผ ดปกต  เป็นการตรวจจากรายการที่ผิดปกติ อาจพบข้อผิดพลาดที่
ส าคัญทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ข้อจ ากัดรายการผิดปกติมิใช่
หลักฐานแต่เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจ าเป็นต้องใช้เทคนิคอ่ืนมาประกอบ 
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  9. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน    
ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กัน 
  10. การว เคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ และความ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่คาดหมาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระหว่างข้อมูลปีปัจจุบัน
และข้อมูลปีก่อน หรือเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลประมาณการ 
  11. การสอบถาม อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้   
ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่สอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อจ ากัด
ค าตอบเป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต้องใช้เทคนิคอ่ืนประกอบ 
  12. การสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง ใช้
วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็น
ส่วนรวมจะต้องหาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับและแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 
  13. การตรวจทาน (Verification) เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า      
ความสมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได้ โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ 
  14. การสืบสวน เป็นเทคนิคท่ีผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคากว่าจะมีอยู่หรือ  
ควรจะเป็นผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน สามารถอนุมานหรือให้
ความเห็นเพิ่มเติมลงไปในส่วนที่ขาดได้ 
  15. การประเม นผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กับผลงานที่
ปฏิบัติจริงว่าเกิดผลต่างหรือไม่ หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอ่ืน เมื่อทราบสาเหตุต้อง
วิเคราะห์ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข 
  ผู้ตรวจสอบต้องตัดสินว่าข้อมูลที่น ามาใช้เพียงพอหรือไม่ ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการ
ตรวจสอบเพียงใด เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได้ ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  จากการ
เพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
 
 



บทที่ 6  
แนวทางการตรวจสอบ 

 
กิจกรรมที่ตรวจสอบ   
     1.การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit)  

    (1) การใช้งานระบบ GFMIS  
(2) การจ่ายเงินของส่วนราชการ  
(3) การเบิกจ่ายเงินยืม   
(4) การรับ - น าส่งเงินของส่วนราชการ  
(5) การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
(6) การรายงาน 

 - รายงานการขอเบิกเงิน 
 - รายงานประจ าเดือน 
 - งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 (7) เงินทดรองราชการ  

     2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Audit)  
 (๑) ใบส าคัญการเบิกจ่าย และหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืม เดือนกรกฎาคม  - กันยายน 2561 
 (2) พัสดุและยานพาหนะ 
 - การบริหารพัสดุ    
 - การควบคุมยานพาหนะ 

3.การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
   - ประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 (๑) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (2) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 (3) เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการของหน่วยรับตรวจว่า มีเพียงพอ
และเหมาะสม  
 (4) เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

(5) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
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ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 เอกสารข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 
 

จ านวนวันในการตรวจสอบ 
 ระยะเวลาในการตรวจสอบ 10 วันท าการ 
 

ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 1-4 คน 
 

วิธีการตรวจสอบ 
          (1) ตรวจนับเงินสด การเก็บรักษาเงิน การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังฯ 
            (2) ตรวจสอบใบส าคญัคู่จ่าย การจ่ายเงินกับหลักฐานจ่าย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
          (3) ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี ยืนยันยอด และวิเคราะห์เปรียบเทียบ   
         (4) สอบทานการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ โดยการสอบถาม/ ใช้แบบ
ส ารวจ สังเกตการณ์การปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
          (5) สอบถาม/สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง  

แนวทางการปฏิบัติงาน 

(1) การใช้งานระบบ GFMIS 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การควบคุมการเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS   

 

   1. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีค าสั่งแต่งตั้งผู้เข้า
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
และผู้ท าหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ  

   2. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการก าหนด
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการควบคุมการน าบัตรก าหนด
สิทธิการใช้งานออกมาใช้งาน รวมถึงการเก็บรักษาบัตร 
เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS  
   3. สังเกตการณ์ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางที่ก าหนดหรือยัง 

   4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

     - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

     - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   5. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   6. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

   7. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     

(2) การจ่ายเงินของส่วนราชการ  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1.การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมติครม. 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
2.หลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน 
3.การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
4.การเบิกจ่ายเงินบันทึกข้อมูลในระบบถูกต้อง 
ครบถ้วน 

   1. สอบทานรายการเบิกเงินโดยดูจากรายงานสรุป
รายการขอเบิกเงิน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพ่ือให้แน่ใจว่าการอนุมัติและลงลายมือชื่อโดยผู้มี
อ านาจเท่านั้น 

   2. สอบทานรายการจ่ายเงินโดยดูจากรายงาน
สถานการณ์เบิกจ่าย รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพ่ือให้แน่ใจว่าการอนุมัติกระท าโดยผู้มีอ านาจเท่านั้น 
อีกทั้งมีเอกสารหลักฐานการจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   3. ตรวจสอบ “รายงานติดตามสถานะขอเบิก” และ
สอบทานดูว่าในแต่ละขั้นตอนของการอนุมัติมีรายการ
ตั้งเบิกใดที่คงค้างนาน มีสาเหตุมาจากอะไร และ
รายการใดที่ไม่ได้รับการอนุมัติได้มีการกลับรายการ
ครบถ้วนถูกต้องหรือยัง 

   4. ตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลการ
เบิกว่ามีการบันทึกความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
ที่เข้าสู่ระบบ โดยการดูเอกสารขอเบิกกับผู้มีสิทธิและ
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   5. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนด 
โดยดูจากรายการเบิกและการจ่ายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณกับทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังและหลักฐานการจ่ายต้องมีการประทับตรา 
“จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อผู้จ่าย พร้อมวันเดือน
ปีที่จ่าย   
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   6. ตรวจสอบระบบการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย
ได้แก่ ขบ., ขจ. และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไว้
เป็นชุด ตามข้อ 3 
   7. ตรวจสอบรายการจ่ายเช็ค (กรณีจ่ายเงินเข้า
หน่วยงาน) ว่าจ านวนเงินที่ปรากฏในเช็คตรงกับ
หลักฐานการจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็ค และเช็ค 
   8. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม 

   9. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 
   10. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
(3) การเบิกจ่ายเงินยืม   

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1.การยืม สัญญาการยืม  การส่งใช้เงินยืม รับคืนเงินยืม 
เป็นไปตามระเบียบฯ 
2.การอนุมัติการจ่ายเงินยืมตามความจ าเป็นเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

 

    1. สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่องเงินยืม
เกี่ยวกับการยืมเงิน การอนุมัติ การเร่งรัดเงินยืม และ
การรับช าระคืนเงินยืม ว่าเพียงพอ เหมาะสม และ
สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ และ
ควรมีการเพ่ิมหรือลดการควบคุมหรือไม่ และในเรื่องใด 

    2. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินกับทะเบียนคุม
สัญญาการยืมเงินว่ามีครบถ้วน และจัดท าตามแบบที่
ก าหนดโดยถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการยืมเงินตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 50 – 63 

    3. ตรวจสอบการอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ 
ว่าอนุมัติให้ยืมเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสม ตรวจสอบผู้มี
อ านาจอนุมัติจ่ายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืม 
    4. ตรวจสอบว่าผู้ยืมได้น าเงินไปใช้จ่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญายืมเงินหรือไม่ 
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   5. ตรวจสอบการส่งใช้เงินยืม 

        - เมื่อลูกหนี้/ผู้ยืม ส่งหลักฐานการจ่าย และหรือ
เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) เพ่ือส่งใช้เงินยืมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึ กการรับคืน ในสัญญายื ม เ งิ นพร้ อมทั้ งออก
ใบเสร็จรับเงิน และหรือใบรับใบส าคัญไว้เป็นหลักฐาน 

        - ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนภายในระยะเวลาที่
ก าหนด มีการเร่งรัดให้ช าระคืนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
หรือไม่ อย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันครบก าหนด 

        - กรณีส่งคืนเป็นเงินสดมีการออกใบเสร็จรับเงิน 

        - กรณีส่งคืนเป็นใบรับใบส าคัญมีการออกใบรับ
ใบส าคัญทุกครั้งที่มีการส่งใช้เงินยืม 

        - มีการบันทึกรายการรับคืนหลังสัญญาการยืม
เงิน และทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน หรือไม่ 
     6. ตรวจสอบการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินที่ยัง
ค้างช าระ ว่าได้มีการจัดเก็บโดยปลอดภัย และค้นหาได้
ง่าย             
     7. ตรวจสอบระยะเวลาการส่งหลักฐานการจ่าย
และเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในก าหนดเวลา 
ดังนี้ 
         7 .1 กรณี เดินทางไปราชการประจ าต่ า ง
ส านักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจ าใน
ต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมให้ส่ง
ใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 

         7.2 กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการ
เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวให้ส่งใช้ภายใน 15 วัน 
นับจากวันกลับมาถึง 

         7.3 การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก 7.1 
หรือ 7.2 ให้ส่งใช้แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ได้รับเงิน 

     8. การจ่ายเงิน 

          (1) กรณีเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้
จ่ายได้ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน 90 วัน 
หากจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่า 90 วัน ต้องขอท าความตก
ลงกับกระทรวงการคลังก่อน    
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(2) กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่
ติ ด ต่ อ ค าบ เ กี่ ย ว จ ากปี ง บประมาณปั จ จุ บั น ถึ ง
ปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นรายจ่ายในปีปัจจุบัน และให้ใช้
จ่ายคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
               - เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการให้ใช้จ่ายได้ไม่ เกิน 90 วัน นับแต่วันเริ่ม
งบประมาณใหม ่
               - เงินยืมส าหรับปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ให้จ่าย
ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 
    9. การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเงินยืมให้บุคคลใดในสังกัดยืม
เพ่ือปฏิบัติราชการให้กระท าได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือ
รายการ ดังนี้ 
        - รายการค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มี
ก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็นต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่
จ้าง 
        - รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
        - รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการ
ไปรษณีย์โทรเลข 

        - งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่ ง ไม่มี
ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่
จ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่
จ้าง 

        - งบรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ
ข้อ 7 (1) (2) (3) 
    10. ตรวจสอบลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนดเวลาหา
ข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุใด และมีการด าเนินการ
อย่างไร โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

    11. ตรวจสอบใบส าคัญ/หลักฐานการจ่ายที่ส่งใช้
เงินยืมว่าถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 
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    12. ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืม
ที่บันทึกตามเกณฑ์คงค้างที่จัดท าด้วยมือและในระบบ 
GFMIS ว่าบันทึกถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

    13. สอบยันยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้ถูกต้องตรง
กับสัญญาการยืมเงินท่ีค้างช าระ และทะเบียนคุมลูกหนี้ 
    14. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ และผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ
ขยายผลการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
ต้องการ 

    15. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

    16. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

    17. น าร่างรายงานผลการตรวจสอบหารือกับ
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ                                     
    18. ปิดการตรวจ 

 

 
(4) การรับ - น าส่งเงินของส่วนราชการ  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1.  การรับและน าส่งเงินเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

2.  การรับและน าส่งเงินมีความถูกต้องครบถ้วน 

     1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินและ
การน าส่งเงิน ว่าถูกต้องตามระเบียบ 

     2. สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
รับเงินและการน าส่งเงิน 

     3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การรับเงินและการน าส่งเงิน ว่าถูกต้องครบถ้วน 

     4. ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดบัญชี ว่า
ถูกต้องตามระบบบัญชีที่ก าหนด 

     5. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
น าส่งเงิน โดยสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     6. ในกรณีที่ผู้ค้างช าระเงินรายได้แผ่นดินให้
ตรวจสอบผู้ค้างช าระ การเร่งรัดการจัดเก็บ และการ
ติดตามหนี้ที่ยังคงค้างช าระ ว่ามีมาตรการติดตามหนี้ที่
เหมาะสมหรือไม่ 
     7. สอบทานระบบการจัดเก็บเอกสาร ว่ามีความ
เหมาะสม ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบหรือไม่ 
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     8 . สัมภาษณ์ เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ และผู้ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
ขยายผลการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
ต้องการ 

    9. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด 

    10. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 
(5) การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของเงินสดคงเหลือกับ
รายงานเงินคงเหลือ ประจ าวัน   
2. การเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 
3. สถานที่เก็บรักษาเงิน 
4. กรรมการเก็บรักษาเงิน 

    1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือและหรือหลักฐานแทนตัว
เงินในตู้นิรภัย เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันที่จัดท าด้วยมือ, รายงานเงินคงเหลือในระบบ 
GFMIS และยอดคงเหลือในบัญชีเงินสด/ทะเบียนคุม
การจ่ายเงินสด  (บัญชีเงินสดกรณีจัดท าบัญชีเกณฑ์คง
ค้างด้วยมือ/ทะเบียนคุมการจ่ายเงินสดกรณีเขียนเช็คสั่ง
จ่ายเจ้าหน้าที่เพื่อน าเงินสดมาจ่าย) 
     2. สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเงิน การเก็บรักษากุญแจตู้
นิรภัย ฯลฯ ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ 
    3. สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่องการเก็บ
รักษาเงิน ว่ารัดกุม เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยการสอบถาม/สัมภาษณ์/
สังเกตการณ์ 
    4. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน 
กรรมการเก็บรักษาเงิน ว่าเป็นไปตามขั้นตอนตาม
ระเบียบฯ และระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับ 

        4.1 สถานที่เก็บรักษาเงิน 

               - มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษา 

               - ตู้นิรภัยมีกุญแจอย่างน้อย 2 ส ารับ         
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               - กุญแจตู้นิรภัยแต่ละส ารับไม่น้อยกว่า     
2 ดอก แต่ไม่เกิน 3 ดอก 

               - ตู้นิรภัยตั้งไว้ในที่ปลอดภัย  
(กรณีหน่วยงานตั้งอยู่นอกศาลากลางฯ มีค าสั่งแต่งตั้ง
เวรยามรักษาสถานท่ีราชการหรือไม่) 
        4.2 กรรมการเก็บรักษาเงิน 

               - มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินอย่าง
น้อย 2 คน 

               - กรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจตู้นิรภัย
คนละดอกและเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยจาก
การสูญหายหรือปลอมแปลง 

               - กรณีกรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่อยู่/ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีการตั้งกรรมการฯ แทน 
               - มีการตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทน
ตัวเงินให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและ
คณะกรรมการทุกคนลงชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

               - บันทึกการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจ
ระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับกรรมการส ารอง มี
การมอบกุญแจให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการแทนหรือไม่ 

               - ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบกุญแจให้ผู้อ่ืนท า
หน้าที่กรรมการแทน 
        4.3 การเก็บรักษาเงิน  
               - มีการท ารายงานเงินคงเหลือประจ าทุก
วันที่มีการรับจ่ายเงิน 

               - เมื่อสิ้น เวลารับจ่ายเงินให้ เจ้าหน้าที่
การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
               - รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่ อ
กรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ได้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการทราบ  
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               - ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินของส่วน
ราชการ ว่ามีการน าเงินไปเก็บไว้ที่อ่ืน โดยไม่เก็บไว้ในตู้
นิรภัยหรือไม่ 
               - ตรวจสอบว่าในวันท าการถัดไป หาก
จะต้องน าเงินออกจ่ายคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้
มอบเงินที่เก็บรักษาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่การเงินรับไป
จ่าย โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไป
จ่ายหรือไม่ 
    5. ตรวจสอบวงเงินที่เก็บที่เก็บรักษาและระยะเวลา
ที่เก็บรักษา 

    6. สุ่มตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่
จัดท าด้วยมือ เปรียบกับรายงานเงินคงเหลือในระบบ 
GFMIS 

    7. สอบถาม/สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
    8. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปข้อตรวจ
พบ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง 
แก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 
    9. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
   10. น าเสนอร่างรายงานหารือกับหัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข                              
  11. ปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ   

 
(6) การรายงาน 

- รายงานการขอเบิกเงิน   
 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การจัดท าสรุปรายงานขอเบิกเงินของหน่วยงาน 

 

   1. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการเรียกรายงาน
สรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานจากเครื่อง GFMIS 
Terminal เพ่ือน ามาตรวจสอบโดยให้หน่วยงานเรียก
รายงานเป็นรายวัน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงิน 

ในทะเบียนคุมรายการขอเบิกและให้หัวหน้าหน่วยงาน
ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกต้องและเก็บไว้ที่
หน่วยงาน 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

     - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

     - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

   3. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   4. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด                                

   5. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

- รายงานประจ าเดือน 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การจัดส่งรายงานประจ าเดือนและรายงานที่เก่ียวข้อง   

 

   1. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการจัดท าและส่ง
รายงานประจ าเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อก ากับรับรองความ
ถูกต้องและจัดส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือไม่ 
   2.  ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการจัดท า
รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการและเสนอ
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจ าทุกเดือน ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป  
   3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

     - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

     - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

   4. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   5. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด                   
   6. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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 - งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

ความถูกต้องของข้อมูลเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
และนอกงบประมาณ 

   1. ตรวจสอบเอกสารว่าหน่วยงานมีการจัดท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและทุกเดือน 
หรือไม่  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของยอดรายการบัญชี
เงินฝากธนาคารและหน่วยงานในระบบ GFMIS กับเงิน
ฝากธนาคารที่คงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
(Bank Statement) ได ้
   2. ตรวจสอบเอกสารว่ารูปแบบงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารที่จัดท าเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางฯ ก าหนดหรือไม่ 
   3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนตามระเบียบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
     - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

     - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

     - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

   4. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   5. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

   6. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
(7) เงินทดรองราชการ 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1. จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้อง 
2. ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. มีการควบคุมการรับ – จ่ายเงินทดรองราชการรัดกุม 
5. เก็บรักษาเงินทดรองราชการที่คงเหลือเป็นเงินสด
ถูกต้อง 
6. รายงานเงินทดรองราชการถูกต้องครบถ้วน 

   1. จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้อง 
    สอบทานความมีอยู่จริงของเงินทดรองราชการ     
ณ วันที่ตัดยอดที่เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ 
และใบส าคัญว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามยอดคงเหลือ
ที่ปรากฎในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการหรือไม่ โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
  -ตรวจนับเงินสด 
  -ตรวจสอบสัญญยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ 
  -ตรวจสอบใบส าคัญ 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 -ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก 
หากไม่ตรงกันให้จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ออม
ทรัพย์) 

 
   2.จัดให้มีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรอง
ราชการ 

   1.มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการหรือไม่ หากมีการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการ 

   2.ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ ง ให้ เป็นผู้ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการได้ท าการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกวันหรือไม่ โดยดูร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน (ลงชื่อก ากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ) 

    3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -ให้ตรวจสอบ โดยดูค าสั่งและสังเกตการณ์ปฏิบัติงานว่ามี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการ
โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จ่ายเงินทดรอง
ราชการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้วางเบิกเงิน
งบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ 

    4. มีการควบคุมการรับ – จ่ายเงินทดรองราชการ
รัดกุม 
   1.การส่ ง ใช้สัญญายืมเงินเป็น เงินสด  มีการออก
ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ และกรณีส่งใช้เป็นใบส าคัญ ออกใบ
รับใบส าคัญหรือไม ่
   2.ก่อนการจ่ ายเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของหลักฐาน ได้แก่ ใบส าคัญรองจ่าย  สัญญายืม 
และเอกสารประกอบ ฯลฯ แล้วเสนอขออนุมัติจากผู้มี
อ านาจ หรือไม่ 
   3.เมื่อจ่ายเงินให้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตรที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
ทุกฉบับ ว่ามีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” หรือไม ่
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   5. เก็บรักษาเงินทดรองราชการที่คงเหลือเป็นเงิน
สดถูกต้อง 
   1.ให้ตรวจนับจ านวนเงินสดเก็บรักษา ณ ที่ท าการ
เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตหรือไม่  
   2.มีการเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไว้ในตู้นิรภัย 
และระบุจ านวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
ในช่อง “หมายเหตุ”หรือไม ่ 

 
   6. รายงานเงินทดรองราชการถูกต้องครบถ้วน 
     1.ทุกสิ้นเดือน ได้จัดท ารายงานครบถ้วน ทั้ง 4 
รายการ เป็นประจ าทุกเดือน 
     2.ส่งรายงานให้ ส.ต.ง. ทราบ ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปหรือไม่ 

 

2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Audit)  
    (๑) ใบส าคัญการเบิกจ่าย และหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืม  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนด 
    1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนด
โดยดูจากรายการ เบิกและการจ่ าย เงินของ เงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณกับทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายเงินจากคลังและหลักฐานการจ่ายต้องมีการ
ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”  และลงลายมือชื่อผู้จ่าย 
พร้อมวันเดือนปีที่จ่าย 
    2.ตรวจสอบระบบการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย 
ได้แก่ ขบ., ขจ. และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไว้เป็น
ชุด ตรวจสอบรายการจ่ายเช็ค (กรณีจ่ายเงินเข้า
หน่วยงาน) ว่าจ านวนเงินที่ปรากฏในเช็คตรงกับ
หลักฐานการจ่าย  ทะเบียนจ่ายเช็ค  และเช็คสั่งจ่ายผู้มี
สิทธิรับเงินหรือไม่ 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
กรณีสั่งจ่ายเจ้าหนี้จ านวนเงิน ตั้งแต่  5,000 บาท      
มีการขีดคร่อมเช็คและขีดหรือผู้ถือออก หรือไม่ 
3.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ ขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 
4.สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง
แ ก้ ไ ข ต่ า ง  ๆ  ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อบ ทั้ ง ห ม ด             
5.สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 (2) พัสดุและยานพาหนะ 
 - การบริหารพัสดุ  

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

1. การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องการ   
ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี ณ วันสิ้นปี และการจ าหน่ายพัสดุ 
2. การค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 

   1. สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ การ
ควบคุมพัสดุ  
   2. ตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 155 - 
160 ดังนี้ 
    - มีการแต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ภายในเดือนกันยายน หรือไม่ 
    - คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานผล
การตรวจสอบพัสดุ ต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันท าการ  
นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ ในวันเปิดท าการวัน
แรกของเดือนตุลาคม และได้ส่งรายงานให้ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง หรือไม่ 
- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี มีสาระส าคัญ 
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ หรือไม่  
    - ตรวจสอบการตรวจนับวัสดุคงคลัง ว่ามีการตีราคา
ทรัพย์สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีราคา  (FIFO)  
หรือไม่    
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- กรณีมี พัสดุช ารุ ด  เสื่ อมสภาพฯ มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพ่ือหาตัวผู้รับผิด และมี
การด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
หรือไม่ (กรณีช ารุด เสื่อมสภาพฯ ตามการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ได้มีการเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด าเนินการจ าหน่ายตาม
ระเบียบหรือไม่) 
   - ก่อนการด าเนินการจ าหน่าย มีการขอความเห็นชอบ 
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือไม่ 
   - หลังการด าเนินการจ าหน่าย มีการตัดจ่ายออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรายงาน สตง. ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันตัดจ่ายหรือไม่                                                       
   3. ท าการตรวจนับครุภัณฑ์ โดยสุ่มตรวจครุภัณฑ์
จ านวน............ รายการ  พร้อมทั้งจัดท ากระดาษท าการ  ดังนี้ 
   -  มีครุภัณฑ์ให้ตรวจนับครบทุกรายการที่สุ่มตรวจ
ถูกต้องตรงกับรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม่ 
          -  ครุภัณฑ์ที่ตรวจนับมีการเขียนหรือติดรหัสบนตัว
ครุภัณฑ์และมีการเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยหรือไม่ 
       -  ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีการลงรายละเอียดไว้
ครบถ้วนและมีการบันทึกค่าเสื่อมราคา (ทรัพย์สินที่ระบุ 
รายการให้ดูค่าเสื่อมราคาจากระบบ กรณีทรัพย์สินที่ไม่
ระบุรายการได้ค านวณค่าเสื่อมราคา) ถูกต้องหรือไม่ 
      -  ตรวจครุภัณฑ์ที่ซื้อเพ่ิมระหว่างปีว่ามีการบันทึก
รายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการลงรายละเอียดไว้
ครบถ้วน และมีการให้รหัสครุภัณฑ์และมีการเขียนหรือติด
รหัสบนตัวครุภัณฑ์หรือไม่  ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีการใช้
ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
   4. ท าการตรวจนับวัสดุ โดยสุ่มตรวจวัสดุ จ านวน………
รายการ พร้อมทั้งจัดท ากระดาษท าการ  ดังนี้                             
     - เปรียบเทียบยอดวัสดุที่ตรวจนับได้กับ บัญชีวัสดุ
ว่ามียอดถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
    - สุ่มตรวจการบันทึกรายการรับจ่ายในบัญชีวัสดุกับ
หลักฐานการรับ (ใบส่งของ/ใบตรวจรับพัสดุ) หลักฐาน
การจ่าย (ใบเบิกวัสดุ) มีการเรียงล าดับใบเบิก และมี
ผู้อนุมัติหรือไม่ 
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    - ตรวจสอบการจัดเก็บวัสดุว่าจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ปลอดภัย และการจ่ายวัสดุเป็นระบบ FIFO 

   5. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ ขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 

   6. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด   
   7. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 - การควบคุมยานพาหนะ 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการพ.ศ. 2523 และ แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

   1. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบ ารุง และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงรถ
ราชการ 
   2. สอบทานความถูกต้องของการจัดท าบัญชีรถ
ราชการ แยกประเภทตามแบบที่ก าหนดตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.  2523 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   3. ตรวจนับเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องความมีอยู่จริง
ของจ านวนรถและสังเกตการณ์สภาพของรถว่ามีว่าเป็น
อย่างไร 
   4. ตรวจสอบการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
แสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถตาม
ระเบียบหรือไม ่

    กรณีไม่มีการพ่นตราฯ มีหนังสืออนุญาต ให้ยกเว้น 
   5.  สอบทานการบันทึกการใช้ รถตามแบบ 4 
เปรียบเทียบกับใบขออนุญาตใช้รถตามแบบ 3 ว่า
สอดคล้ อ ง กั นห รื อ ไ ม่ แ ล ะสั ง เ กตกา รณ์ ไ มล์ ร ถ
เปรียบเทียบกับสมุดบันทึกการใช้รถ ตามแบบ 4  
   6. สังเกตการณ์สถานที่เก็บรักษารถราชการ มีความ
ปลอดภัยหรือไม่ กรณีจัดเก็บนอกสถานที่ราชการได้รับ
อนุมัติหรือไม่ 
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ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

 
   7. สุ่มตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การซ่อมบ ารุง
และรายละเอียดการซ่อมบ ารุงตามแบบ 6 
   8. กรณีมีอุบัติเหตุ มีการจัดท ารายงาน การเกิด
อุบัติเหตุตาม แบบ 5 และมีการด าเนินการตามกฎหมาย 
(พรบ. ละเมิดฯ) และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
   9. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของรถราชการแต่ละคัน ประจ าปีหรือไม่ 
   10. วิ เคราะห์เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของ
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการกับ
หลักฐานการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง 
   11. สั มภาษณ์ เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิ ดชอบ และผู้ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
ขยายผลการตรวจสอบเพ่ือให้ได้หลักฐานเพ่ิมเติมตามที่
ต้องการ 
   12. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

   13. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงานว่าปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือไม่ 

 

3.การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
 - ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 

ประเด็นการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ 

-ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 

     1.สอบทานระบบการควบคุมภายใน ในการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดท าแบบสอบทานการควบคุมภายใน 
และสังเกตการณ์ท างานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
     - การใช้งานระบบ GFMIS  
     - การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
     - การเบิกจ่ายเงินยืม 
     - การรับ – น าส่งเงินของส่วนราชการ 
     - การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ      
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- การรายงาน 
       +รายงานการขอเบิกเงิน 
       +รายงานประจ าเดือน 
       +งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
     -เงินทดรองราชการ 
     -ใบส าคัญการเบิกจ่าย และหลักฐานการส่งใช้ 
เงินยืม 
     -พัสดุและยานพาหนะ 
      +การบริหารพัสดุ 
      +การควบคุมยานพาหนะ 
     2. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

     3. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 -รูปแบบแผนการตรวจสอบประจ าปี (ตภ.มท.02) 
 -รูปแบบแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ตภ.มท. 03) 
 -รูปแบบแผนการปฏิบัติงาน (ตภ.มท.04) 
 -รูปแบบการรายงานการตรวจสอบด้าน F&C (ตภ.มท.05) 
 -องค์ประกอบในรายงานการตรวจสอบการด าเนินงาน (ตภ.มท.06) 
 -แบบรายงานผลการให้ค าปรึกษา (ตภ.มท. 07) 
 -แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ตภ.มท.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


