
  

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบติังาน 

การตรวจสอบภายในส่วนราชการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



  

คํานํา 
 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA)  เป-นกรอบการบริหารจัดการองค0การ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได8ส9งเสริมและสนับสนุนให8ส9วน
ราชการนําไปใช8ในการประเมินองค0การด8วยตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการให8เทียบเท9ามาตรฐานสากล โดยมุ9งเน8นให8หน9วยงานราชการปรับปรุงองค0การอย9างรอบด8านและ    
อย9างต9อเนื่องครอบคลุมท้ัง 7 หมวด โดยหมวด 6 : การจัดการกระบวนการ เป-นการประเมินการจัดการ
กระบวนการ การให8บริการ และกระบวนการอ่ืนท่ีช9วยสร8างคุณค9าแก9ผู8รับบริการและผู8มีส9วนได8ส9วนเสีย     
และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให8บรรลุพันธกิจขององค0การ 
 

 ส9วนตรวจสอบภายในระดับกรม จัดทําคู9มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในส9วนราชการ 
เพ่ือให8ผู8ตรวจสอบภายในหรือผู8 ท่ีได8มอบหมายให8ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได8ทราบถึงข้ันตอนของ
กระบวนงานตรวจสอบในภาพรวม โดยเริ่มต้ังแต9การสํารวจข8อมูลและจัดทําแผนการตรวจสอบ แผนการ
ปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ จนถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามข8อทักท8วง อันจะส9งผลให8การ
ปฏิบัติงานเป-นไปด8วยความถูกต8อง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

 

 
        ส9วนตรวจสอบภายในระดับกรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ปOงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญ 
 

หน�า 
คํานํา 
สารบัญ 
บทนํา             ๑ 
คู�มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในส�วนราชการ 
 ยุทธศาสตร'การปฏิบัติงาน          ๒ 
 คําจํากัดความ           ๒ 

หน�าท่ีความรับผิดชอบ           ๓ 
 กระบวนการของส�วนตรวจสอบภายในระดับกรม       ๓ 

แนวทาง Work Flow          ๔ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน           ๕ 
แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน        ๗ 
แผนภาพแสดงข้ันตอนตามแบบ SIPOC Model       ๘ 
ผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา         ๙ 
แผนการบริหารความต�อเนื่องในสภาวะวิกฤต         ๙ 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       ๑๐ 
ถาม – ตอบ งานตรวจสอบภายใน          ๑๐ 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 ๑

บทนํา 
 

  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร"และแปลง
นโยบายของกระทรวงเป'นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากร บริหารราชการประจําของกระทรวง การรักษาความ
ม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร.อยและอํานวยความเป'นธรรม การส/งเสริมสนับสนุนการบริหาร
ราชการ  ส/วนภูมิภาคเพ่ือการบรรลุเป2าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีกลุ/มตรวจสอบ
ภายในเป'นหน/วยงานท่ีรายงานตรงต/อปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด.วยส/วนตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง และส/วนตรวจสอบภายในระดับกรม   
 

 
 

  งานตรวจสอบภายในเป'นเครื่องมือท่ีสําคัญของฝ7ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานภายในส/วนราชการ เพ่ือให.ผลการดําเนินงานเป'นไปตามเป2าหมายท่ีกําหนด บทบาท
ท่ีสําคัญของงานตรวจสอบภายในคือ การสนับสนุนส	งเสริมให.การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน/วยงานในส/วน
ราชการบรรลุตามวัตถุประสงค"และเป2าหมายอย/างมีประสิทธิภาพมีการใช.ทรัพยากรอย/างคุ.มค/าภายใต.      
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล          
ผู.ตรวจสอบภายในจึงควรมีความเข.าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน  มีความรู.ในหลักและวิธีการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติงานเป'นไปตามมาตรฐาน แนวทาง และระเบียบท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน   
 

  ดังนั้น ส/วนตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงจัดทําคู/มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในข้ึน เพ่ือให.ผู.ตรวจสอบภายในหรือผู. ท่ีได.มอบหมายให.ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน        
ได.ทราบถึงข้ันตอนของกระบวนงานตรวจสอบในภาพรวม โดยเริ่มต้ังแต/การสํารวจข.อมูลและจัดทํา    
แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ จนถึงการติดตามผลการปฏิบัติ        
ตามข.อทักท.วง อันจะส/งผลให.การปฏิบัติงานเป'นไปด.วยความถูกต.อง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ  
 
 

 



 ๒

คู	มือการปฏิบัตงิาน 
การตรวจสอบภายในส	วนราชการ  

 

ยุทธศาสตร�การปฏิบัติงาน  

 ส/วนตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร"เพ่ือเป'นทิศทาง  
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

 วิสัยทัศน�  : สนับสนุนและส/งเสริมให.มีการบูรณาการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมคุณค/าให.องค"กร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร� :  การบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี 
 

 เป%าประสงค�หลัก  :  การบริหารราชการท่ีมีการบริหารจัดการท่ีมุ/งผลสัมฤทธิ์ 

 
 

คําจํากัดความ 

 การตรวจสอบภายใน หมายความว/า กิจกรรมการให.ความเชื่อม่ันและการให.คําปรึกษาอย/างเท่ียง
ธรรมและเป'นอิสระ ซ่ึงจัดให.มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค/าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส/วนราชการให.ดีข้ึน          
การตรวจสอบภายในจะช/วยให.ส/วนราชการบรรลุเป2าหมายและวัตถุประสงค"ท่ีกําหนดไว.ด.วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย/างเป'นระบบ 

    

    

    



 ๓

หน(าท่ีความรับผิดชอบ     

  ส/วนตรวจสอบภายในระดับกรม มีอํานาจหน.าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบ          
ด.านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปฏิบัติงานร/วมกับ        
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน/วยงานอ่ืนท่ีเก่ียงข.อง หรือท่ีได.รับมอบหมาย (กฎกระทรวงแบ/งส/วน
ราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข.อ ๔) 
  ผู.มีหน.าท่ีรับผิดชอบ หรือเก่ียวข.องกับการงานตรวจสอบภายใน ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประกอบด.วย  
  (๑) หัวหน.าส/วนราชการ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป'นผู. พิจารณาอนุมัติ       
แผนการตรวจสอบ   
  (๒) หัวหน.าส/วนตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมาดไทย เป'นผู. เสนอแผน       
การตรวจสอบ  สอบทานและอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน และควบคุมการดําเนินงานตรวจสอบภายในให.สําเร็จ
ตามแผนท่ีกําหนดไว. 
  (๓) ผู.ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู.ได.รับการแต/งต้ังจากหัวหน.าส/วนราชการให.ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส/วนราชการ  
  (๔) หน/วยรับตรวจ ได.แก/ สํานัก/กอง/ศูนย" ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จํานวน ๑๖ หน/วย  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จํานวน  ๑๒ ศูนย" และสํานักบริหาร
ยุทธศาสตร"กลุ/มจังหวัด(OSM) จํานวน ๑๘ กลุ/มจังหวัด รวม ๔๖ หน/วยรับตรวจ  
 
กระบวนการของส	วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
 

 เพ่ือให.การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยเป'นไปในทิศทางเดียวกัน  
ส/วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงได.กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให.ส/วนตรวจสอบ
ภายในระดับกรม จัดทําแผนการตรวจสอบ และเม่ือดําเนินการตรวจสอบในแต/ละหน/วยรับตรวจหรือ         
แต/ละโครงการแล.วเสร็จ ให.เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด       
โดยได.วิเคราะห"และ จัดทําข.อมูลสําคัญของกระบวนการดังนี้ 

 
ผู(รับบริการและ 

ผู(มีส	วนได(ส	วนเสีย 
ความต(องการ 

 
กระบวนการ ผลผลิต ข(อกําหนดท่ีสําคัญ 

ผู(รับบริการ  
๑. หัวหน.าส/วน
ราชการ 
๒. หน/วยรับตรวจ 
ผู(มีส	วนได(ส	วนเสีย  

- 

ผู(รับบริการ  
๑. หัวหน.าส/วนราชการ 
ต.องการได.รับรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ท่ี
ช/วยพัฒนาการบริหาร
จัดการองค"กรได.อย/างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. หน/วยรับตรวจได.รับ
คําปรึกษา ข.อเสนอแนะ 
เพ่ือลดลดความเสี่ยง และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบ 
 

รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
แต/ละหน/วยรับ
ตรวจหรือแต/ละ
โครงการตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปW 
ประกอบด.วยข.อ
ตรวจพบ และ
ข.อเสนอแนะ 

การดําเนินงาน
เป'นไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาท่ี
กําหนด 
 
 



 ๔

แนวทาง Work Flow 

ท่ี กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู(รับผิดชอบ 
๑  

 
 

 
 
 
 

- ประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากรายงานการควบคุมภายในปW
ก/อน  
- ประเมินความเสี่ยงของหน/วยงานใน
สังกัด สป.มท. จํานวน ๔๖ หน/วยรับ
ตรวจ โดยจัดทําแบบประเมิน/
แบบสอบถาม  
- จัดลําดับความเสี่ยงและจัดทํา
แผนการตรวจสอบ  

๓๐ วัน - หัวหน.าส/วน
ตรวจสอบภายใน สป. 
- ผู.ตรวจสอบภายใน 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

- นําเสนอแผนการตรวจสอบให. 
ปมท. อนุมัติ   
- แจ.งแผนการตรวจสอบ ให. สตง. 
กรมบัญชีกลาง และส/วนตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวงทราบ  

๓ วัน - ผู.ตรวจสอบภายใน 
 

๓ 

 
 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป'น
แนวทางการตรวจสอบในกิจกรรมนั้น ๆ  

๓ วัน  - ผู.ตรวจสอบภายใน 
 

๔ 
 
 
 
  

- บันทึกแจ.งหน/วยรับตรวจ 
- ประชุมเปZดตรวจ เพ่ือแจ.ง
วัตถุประสงค"และขอบเขตการตรวจ 
- ตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน 
- จัดทํา/รวบรวมกระดาษทําการ 
- ประชุมปZดตรวจ เพ่ือสรุปข.อตรวจ
พบและเสนอแนะแนวทางแก.ไข 

ไม/เกิน ๓๐ 
วัน 

(นับจาก
วันเปZด
ตรวจ) 

- หัวหน.าส/วน
ตรวจสอบภายใน สป. 
- ผู.ตรวจสอบภายใน 

๕  
 
 

 
 

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
ให. ปมท. ทราบและพิจารณาสั่งการ  
 

๓ วัน - หัวหน.าส/วน
ตรวจสอบภายใน สป. 
- ผู.ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

สํารวจข.อมูลและจัดทํา
แผนการตรวจสอบ 

 

เสนอ ปมท. 
อนุมัติแผนการ

ตรวจสอบ 

จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ
ให. ปมท. ทราบ 



 ๕
 

ท่ี กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู(รับผิดชอบ 

๖  - บันทึกแจ.งรายงานผลการ
ตรวจสอบ ให.หน/วยรับตรวจทราบ 
- กรณีมีข.อทักท.วงให.ปฏิบัติตาม
ข.อเสนอแนะแล.วแจ.งผลให. ตภ.ป.
ภายใน ๔๕ วัน 

๓ วัน - ผู.ตรวจสอบภายใน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

  ส/วนตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได.ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
กระบวนงานข.างต.น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว/าด.วยการตรวจสอบภายในของส/วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส/วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนคู/มือแนวปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือให.การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ
ตามวัตถุประสงค" รายงานมีคุณภาพ น/าเชื่อถือ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต/ละข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้  

  ๑ สํารวจข(อมูลและจัดทําแผนการตรวจสอบ 
           (๑) เริ่มจากประเมินระบบการควบคุมภายในของหน/วยรับตรวจ จากรายงานการควบคุม
ภายใน ของปWก/อน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ/นดิน ว/าด.วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  ซ่ึงสํานักนโยบายและแผน เป'นผู.จัดทําทุกสิ้นปW และสําเนาให.ส/วนตรวจสอบภายในเป'น
ประจําทุกปW โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
           (๒) ประเมินความเสี่ยงของหน/วยงานในสังกัด สป.มท. จํานวน ๔๖ หน/วยรับตรวจ  โดยจัดทําแบบ
ประเมิน/แบบสอบถามเพ่ือการวางแผน  ท้ังนี้ต.องกําหนดป[จจัยเสี่ยง ครอบคลุม ๕ ด.าน ได.แก/ ด.านกลยุทธ" ด.านการ
ดําเนินงาน ด.านการบริหารความรู. ด.านการเงิน และด.านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ   
           (๓) เม่ือได.ข.อมูลตามข.อ (๑)  และ (๒) ครบถ.วนแล.ว  นํามาวิเคราะห"ความเสี่ยงและเรียงลําดับความ
เสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปWและแผนการตรวจสอบระยะยาว  โดยแผนการตรวจสอบมีสาระสําคัญคือ 
วัตถุประสงค"การตรวจสอบ  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  ผู.รับผิดชอบ และงบประมาณท่ีใช.ปฏิบัติงานตรวจสอบ   (ขอบเขต
การปฏิบัติงาน ประกอบด.วย หน/วยรับตรวจ กิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงในการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีทําการตรวจสอบ และจํานวนคนวันท่ีจะทําการตรวจสอบ)  
  ๒ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ     

           เม่ือจัดทําแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร.อยแล.ว ให.เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวและ
แผนการตรวจสอบประจําปWต/อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปW   
เม่ือปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแล.ว แจ.งสํานักงานการตรวจเงินแผ/นดิน กรมบัญชีกลาง และส/วนตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวงทราบ  

๓ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
           การเข.าตรวจสอบในแต/ละหน/วยรับตรวจ/กิจกรรม ผู.ตรวจสอบภายในต.องจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานให.สอดคล.อง ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ว/าในการตรวจสอบแต/ละเรื่องจะต.องตรวจสอบอะไร ด.วยวัตถุประสงค"อะไร ท่ีหน/วยรับตรวจใด ณ เวลาใด 
และใช.วิธีการ เทคนิคการตรวจสอบใด และจัดเตรียมกระดาษทําการ เพ่ือเป'นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

แจ.งผลการตรวจสอบ 



 ๖

   ๔ ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
           (๑) เม่ือใกล.ถึงกําหนดเข.าตรวจตามแผนการตรวจสอบ ให.บันทึกแจ.งหน/วยรับตรวจทราบ
ถึงเรื่องท่ีจะตรวจ และกําหนดวันเข.าตรวจ  เม่ือถึงวันกําหนดเข.าตรวจให.จัดประชุมเปZดตรวจกับหน/วยรับตรวจ 
เพ่ือแจ.งวัตถุประสงค" ขอบเขตงานท่ีตรวจ และระยะเวลาท่ีใช.ในการตรวจสอบ  จากนั้นให.ดําเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางในแผนการปฏิบัติงาน โดยจัดเก็บกระดาษทําการให.เหมาะสมและเพียงพอกับงานตรวจ  
           (๒) หลังจากดําเนินการตรวจสอบเรียบร.อยแล.ว ให.จัดทําสรุปผลสิ่งท่ีตรวจพบและประชุม
กับหน/วยรับตรวจ เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ ทําความเข.าใจ ชี้แจงประเด็นท่ียังสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และหาข.อยุติในประเด็นท่ียังมีความเห็นไม/ตรงกัน     

๕ รายงานผลการตรวจสอบ 
           เม่ือปฏิบัติงานตรวจสอบเรียบร.อยแล.ว ให.ผู.ตรวจสอบภายในจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบถึงวัตถุประสงค" ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ
ข.อมูล ท้ังหมดทุก ข้ันตอน สรุปข.อบกพร/อง ท่ีตรวจพบ รวมท้ัง เรื่ อ ง อ่ืน  ๆ ท่ีผู. บริหารควรทราบ                
พร.อมข.อเสนอแนะในการแก.ไขปรับปรุง เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
           การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป'นเทคนิคอย/างหนึ่งท่ีผู.ตรวจสอบจะต.องเอาใจใส/เป'น
พิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงให.เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู.ตรวจสอบภายในท้ังหมด  ลักษณะ
ของรายงานท่ีดีต.องเป'นรายงานท่ีมีประโยชน"ต/อผู.อ/านรายงานเรื่องท่ีมีสาระสําคัญ  ข.อตรวจพบเป'นเรื่องท่ีตรง
กับข.อเท็จจริง ข.อเสนอแนะหรือข.อแนะนําเป'นประโยชน"และสามารถปฏิบัติได.  

๖ แจ(งผลการตรวจสอบ 
           เม่ือปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบและพิจารณาสั่งการแล.ว ผู.ตรวจสอบภายในจะบันทึก
แจ.งรายงานผลการตรวจสอบให.หน/วยรับตรวจทราบ และให.หน/วยรับตรวจดําเนินการตามข.อเสนอแนะแล.ว
รายงานผลการดําเนินการตามข.อเสนอแนะให.ส/วนตรวจสอบภายใน สป.  ทราบภายใน ๔๕ วัน หลังจาก     
ส/งรายงานให.หน/วยรับตรวจสอบทราบ หากมีข.อบกพร/อง/ข.อทักท.วงท่ีต.องให.หน/วยรับตรวจดําเนินการตาม
ข.อเสนอแนะ ผู.ตรวจสอบภายในจะต.องติดตามผลเพ่ือให.แน/ใจว/าข.อบกพร/องท่ีพบได.รับการแก.ไขอย/าง
เหมาะสมหรือมีป[ญหาและอุปสรรคอย/างไร และรายงานผลการติดตามต/อผู.บริหารต/อไป  



 ๗

สํารวจข.อมูลและจัดทําแผนการตรวจสอบ  
(๓๐ วัน ) 

 

จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (๓ วัน) 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ไม/เกิน ๓๐ วัน) 

รายงานผลการตรวจสอบให. ปมท. ทราบ (๓ วัน) 

แจ.งผลการตรวจสอบ (๓ วัน) 

ไม/มีข.อทักท.วง มีข.อทักท.วง แจ.งผลภายใน 
๔๕ วัน  

  ติดตามผลการปฏิบัติตาม 
ข.อทักท.วง 

 

เสนอ ปมท. อนุมัติ 
   แผนฯ (๓ วัน) 

ไม/อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ   :  การตรวจสอบภายใน 
หน/วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  ส/วนตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผลผลิต   :  ผลการตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัด   :  ระยะเวลาในการดําเนินงานตามมาตรฐานของแต/ละข้ันตอน 
เป2าหมาย  :  ระยะเวลาตามมาตรฐาน  

ผู.ปฏิบัติ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
- หน.ส/วนตรวจสอบฯ  
- ผู.ตรวจสอบภายใน 
 
 
 

 
- ผู.ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
- ผู.ตรวจสอบภายใน 
 
 

- หน.ส/วนตรวจสอบฯ  
- ผู.ตรวจสอบภายใน 
 
 

- ผู.ตรวจสอบภายใน 
 
 
- ผู.ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวมระยะเวลาตั้งแต/ปฏิบัติงานตรวจสอบ-แจ.งผลการตรวจ ไม/เกิน๓๖ วัน 

 



แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model 
กระบวนการ  :  การตรวจสอบภายใน 
ผลผลิต  :  ผลการตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัดผลผลิต  :  รายงานผลการตรวจสอบภายในแต�ละหน�วยรับตรวจหรือแต�ละโครงการตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป� ประกอบด วยข อตรวจพบ และข อเสนอแนะ 
ผลลัพธ%  :  หน�วยรับตรวจปฏิบัตติามข อเสนอแนะ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ%  :  หน�วยรับตรวจรายงานผลการดําเนินการตามข อเสนอแนะ 
ข&อกําหนดที่สําคัญ  :  การดําเนินงานเป&นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 
ตัวชี้วัดกระบวนการ  :  รายงานผลการตรวจสอบภายในที่สามารถดําเนินการแล วเสร็จตามกําหนดเวลา 

 

Supplier Input Process Output Customer 
- กรมบัญชีกลาง 
- ส�วนตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง 
- ผู ตรวจสอบ
ภายใน 

- ระเบียบฯ 
กระทรวงการคลัง
ต�างๆ ตลอดจนคู�มือ
แนวปฏิบัติที่
กรมบัญชีกลาง
กําหนด 
- แนวปฏิบัติของส�วน
ตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                         
                                               
                                                 

รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในแต�ละหน�วยรับ
ตรวจหรือแต�ละโครงการ
ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป� 
ประกอบด วยข อตรวจพบ 
และข อเสนอแนะ 

- หัวหน า
ส�วนราชการ 
- หน�วยรับ
ตรวจ 

 

 

1  เมื่อใกล ถึงกําหนดเข าตรวจตามแผนการตรวจสอบ ให บันทึกแจ งหน�วยรับตรวจทราบถึงเรื่องที่จะตรวจ และกําหนด
วันเข าตรวจ  เมื่อถึงวันกําหนดเข าตรวจให จัดประชุมเป6ดตรวจกับหน�วยรับตรวจ 

2  ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางในแผนการปฏิบัติงาน / หลังจากดําเนินการตรวจสอบเรียบร อยแล ว จัดทํา
สรุปผล สิ่งที่ตรวจพบและประชุมกับหน�วยรับตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ (๓๐ วัน) 

3  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน าส�วนราชการ ให ความเห็นชอบ (๓ วัน) 

4  แจ งรายงานผลการตรวจสอบให หน�วยรับตรวจทราบ เพื่อให หน�วยรับตรวจดําเนินการตาม
ข อเสนอแนะ (๓ วัน) 

Tp : รวมระยะเวลาตั้งแต�ปฏิบัติงานตรวจสอบ(เป6ดตรวจ)-แจ งผลการตรวจ ไม�เกิน ๓๖ วัน 

Product : ประชุมเป6ดตรวจ Objec : เพื่อแจ งวัตถุประสงค= ขอบเขตงานที่ตรวจ                                                                  
Krp 1 : แนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด Kpi : ต องมีการชี้แจงก�อนเริ่มการตรวจสอบ(ประชุมเป6ดตรวจ) 

Product : ผลการตรวจสอบ / ประชุมป6ดตรวจ Target : ต องมีข อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง แก ไข                           
Krp 2 : แนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด Kpi : ต องสรุปผลการตรวจสอบกับหน�วยรับตรวจ(ประชุมป6ดตรวจ) เพื่อทําความ
เข าใจ ชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม�ตรงกัน 

Product : รายงานผลการตรวจสอบ Objec : เพื่อให หวัหน าส�วนราชการทราบและพจิารณาสั่งการต�อไป                                   
Krp 3 : แนวทางที่ส�วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกําหนด                                                
Kpi : ต องรายงานผลการตรวจสอบเสนอต�อหัวหน าส�วนราชการ 

Product : แจ งผลการตรวจสอบให หน�วยรับตรวจ Target : หน�วยรับตรวจมีปฏิบัติตามข อเสนอแนะ 
Krp 4 : แนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาํหนด Kpi : ต องแจ งผลการตรวจสอบให หน�วยรับตรวจ 

เสนอ ปมท. 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 



 ๙

ผลการดําเนินงานท่ีผ	านมา 

  ปWงบประมาณ ๒๕๕๕ ส/วนตรวจสอบภายในระดับกรมสามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในเป'นไปตามข้ันตอน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ และแจ.งรายงานผลการตรวจสอบให.         
หน/วยรับตรวจ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

แผนการบริหารความต	อเนื่องในสภาวะวิกฤต   
    ส/วนตรวจสอบภายในระดับกรม มีการวิเคราะห"และประเมินความต.องการด.านทรัพยากร      
ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ"ฉุกเฉินบริเวณพ้ืนท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เช/น อัคคีภัย 
อุทกภัย ชุมนุมประท.วงหรือการจลาจล และเกิดผลกระทบต/อพ้ืนท่ีการปฏิบัติราชการของส/วนตรวจสอบ
ภายในระดับกรม ทําให.ไม/สามารถเข.าในพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติราชการปกติได. ดังนี้ 
 

ประเภททรัพยากร สถานท่ี / แหล	งท่ีมา 
๐ – ๒๔  
ช่ัวโมง 

(ตารางเมตร) 

๒ -๗ วัน 
(ตารางเมตร) 

๒ สัปดาห� 
(ตารางเมตร) 

๒ สัปดาห�
ข้ึนไป 

(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีสํารองการปฏิบัติงาน 
 

1. ทด.  (เดิม) 
2. การประปานครหลวงสาขา

แม.นศรี 
3. ศสส. สป. 
4. ปภ.  
5. สถ. 

- 10 ตร.ม. 
(5 คน) 

10 ตร.ม. 
(5 คน) 

10 ตร.ม. 
(5 คน) 

พ้ื น ท่ี สํ า ร อ ง เ ก็ บ วั ส ดุ
อุปกรณ" 
 

1. ทด. (เดิม) 
2. ประปานครหลวง 
    สาขาแม.นศรี 
3. ศสส. สป. 
4. ยผ. (พระราม 6) 

10 ตร.ม. 10 ตร.ม. 10 ตร.ม. 10 ตร.ม. 

พ้ืนท่ีสํารองจอดรถ 
 

1. ทด. (เดิม) 
2. ประปานคร 
    หลวงสาขาแม.นศรี 
3. ศสส. สป. 
4. ปภ. 
5. สถ. 
6. ยผ. (พระราม 6) 

- 13.5 ตร.ม. 13.5 ตร.
ม. 

13.5 ตร.ม. 

คอมพิวเตอร"สํารอง ศสส.สป./กองคลัง สป. - 1 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 
เครื่องพิมพ" 
 

ศสส.สป.ศสส.สป./กองคลัง 
สป. 

- 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

โทรศัพท"พร.อมหมายเลข 
 

ศสส.สป./กองคลัง สป. - 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
 

ผู.ให.บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข/ายอินเตอร"เน็ต 

บริษัทผู.ให.บริการระบบ
อินเตอร"เน็ต/ศสส.สป 

- ���� ���� ���� 

 



 ๑๐

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  เพ่ือเป'นการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพการให.บริการงานตรวจสอบ
ภายใน ส/วนตรวจสอบภายในระดับกรม ได.จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจจากหน/วยรับตรวจ ต/อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลังจากแจ.งรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือทราบระดับ      
ความพึงพอใจของผู.รับบริการต/อผลการปฏิบัติงานของส/วนตรวจสอบภายในระดับกรม และนําผล           
การวิเคราะห" ข.อคิดเห็นและข.อเสนอแนะท่ีเป'นประโยชน"จากหน/วยรับตรวจมาพิจารณา ทบทวน วิเคราะห"
กําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงภาพงานตรวจสอบภายในต/อไป 
 

ถาม – ตอบ งานตรวจสอบภายใน 

ถาม  :  การตรวจสอบภายในมีก่ีประเภท และแต/ละประเภทมีวัตถุประสงค"อย/างไร  

ตอบ  :  สามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในท่ีใช.กันโดยท่ัวไปเป'น ๖ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เป'นการตรวจสอบความถูกต.องเชื่อถือได.ของ
ข.อมูลและตัวเลขต/าง ๆ ทางการเงิน  การบัญชีและรายงานทางการเงิน  โดยครอบคลุมถึงการดูแลป2องกัน
ทรัพย"สิน  และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต/าง ๆ ว/ามีเพียงพอท่ีจะ
ม่ันใจได.ว/าข.อมูลท่ีบันทึกในบัญชี  รายงาน  ทะเบียน  และเอกสารต/าง ๆ ถูกต.อง และสามารถสอบทานได.
หรือเพียงพอท่ีจะป2องกันการรั่วไหล  สูญหาย  ของทรัพย"สินต/าง ๆ ได. 

 ๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เป'นการตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการขององค"กร ให.เป'นไปตามวัตถุประสงค"และเป2าหมาย หรือหลักการท่ีกําหนด     
การตรวจสอบเน.นถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความคุ.มค/า โดยต.องมีผลผลิตและผลลัพธ"เป'นไปตาม
วัตถุประสงค"หรือเป2าหมาย  ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้ ต.องคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค"กรประกอบด.วย 
           ๓. การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing)  เป'นการตรวจสอบการบริหารงานด.าน
ต/าง ๆ ขององค"กร   ว/ามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน  การควบคุม  การประเมินผล  เก่ียวกับ
การงบประมาณ    การเงิน  การพัสดุและทรัพย"สิน  รวมท้ังการบริหารงานด.านต/าง ๆ ว/าเป'นไปอย/าง
เหมาะสมและสอดคล.องกับภารกิจขององค"กร  รวมท้ังเป'นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับ   
ดูแลท่ีดี (Good  Governance)  ในเรื่องความน/าเชื่อถือ  ความรับผิดชอบ  ความเป'นธรรม  และความโปร/งใส 

           ๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข(อกําหนด (Compliance  Auditing)  เป'นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต/าง ๆ ขององค"กรว/าเป'นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข.องท่ีกําหนดท้ังจากภายนอกและภายในองค"กร   

   การตรวจสอบประเภทนี้  อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป'นส/วนหนึ่งของการ
ตรวจสอบทางการเงิน  หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได. 

  ๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing)  เป'นการพิสูจน"ความ
ถูกต.องและเชื่อถือได.ของระบบงานและข.อมูลท่ีได.จากการประมวลผลด.วยคอมพิวเตอร"  รวมท้ัง  ระบบการ
เข.าถึงข.อมูลในการปรับปรุงแก.ไขและการรักษาความปลอดภัยของข.อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป'นส/วน
หนึ ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอร"มาใช.ในการปฏิบัติงานไม/ว/าเป'นการ
ตรวจสอบทางการเงิน  การตรวจสอบการดําเนินงาน  หรือการตรวจสอบการบริหาร  ผู.ตรวจสอบภายใน    
จึงจําเป'นต.องมีความรู.ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให.สามารถดําเนินการตรวจสอบได.อย/างมีประสิทธิภาพ   



 ๑๑

   การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ.างผู.ตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร"โดยตรง           
มาดําเนินการตรวจสอบ  เนื่องจากเป'นงานเทคนิคเฉพาะผู.ตรวจสอบภายในอาจมีความรู.  ความชํานาญ      
ไม/เพียงพอ  และต.องใช.เวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู.  ซ่ึงอาจทําให.เกิดความเสียหายแก/งานขององค"กรได.  
วัตถุประสงค"ท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพ่ือให.ทราบถึงความน/าเชื่อถือของข.อมูลและ
ความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด.วยคอมพิวเตอร" 

           ๖. การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing)  หมายถึง  การตรวจสอบในกรณีท่ีได.รับมอบหมาย
จากฝ7ายบริหาร  หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีส/อไปในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย  หรือกรณีท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยว/า  จะมีการกระทําท่ีส/อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน  ซ่ึงผู.ตรวจสอบภายในจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือค.นหาสาเหตุ  ข.อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู.รับผิดชอบ พร.อมท้ังเสนอแนะมาตรการ
ป2องกัน 
 

ถาม  :  ขอบเขตของการตรวจสอบ มีอะไรบ.าง  
ตอบ  :  ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  ประกอบด.วย 
 ๑. การสอบทานความเชื่อถือได.และความสมบูรณ"ของสารสนเทศ การบัญชี การเงิน  และการดําเนินงาน 
 ๒. การสอบทานให.เกิดความม่ันใจว/าระบบท่ีใช.เป'นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานท่ีองค"กร
กําหนดไว.   และควรแสดงผลกระทบสําคัญท่ีเกิดข้ึน 
 ๓. การสอบทานวิธีการป2องกันดูแลทรัพย"สินว/าเหมาะสม และสามารถพิสูจน"ความมีอยู/จริงของ
ทรัพย"สินเหล/านั้นได. 
 ๔. การประเมินการใช.ทรัพยากรว/าเป'นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 ๕. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ.าหน.าท่ีระดับต/าง ๆ ว/าได.ผลตาม
วัตถุประสงค"และเป2าหมาย  รวมถึงความคืบหน.าตามแผนงานท่ีกําหนดไว. 
 ๖. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
องค"กร 
 

ถาม  :  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ มีข้ันตอนอย/างไร    

ตอบ  :  ข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงใน
ระดับหน/วยงานทุกหน/วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค"กรก็ได.  ตามความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตน ท้ังนี้ ไม/ว/าจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบด.วย ๓ ข้ันตอนหลัก ๆ  คือ 

  (๑) การระบุปMจจัยเส่ียง เป'นการค.นหาถึงสถานการณ"หรือสาเหตุท่ีจะก/อให.เกิดความเสี่ยง
ข้ึนภายในองค"กร โดยพิจารณาข.อมูลท่ีได.จากการสํารวจเบ้ืองต.น  จากสภาพแวดล.อมท่ัวไปท้ังภายในและ
ภายนอกขององค"กร  และนํามาแยกเป'นประเภทของข.อมูลท่ีเก่ียวกับด.านกลยุทธ"  ด.านการดําเนินงาน  ด.าน
ความรู.  ด.านการเงิน  และด.านกฎหมาย ระเบียบ  เช/น  ป[จจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบัติงาน  
ป[จจัยเสี่ยงเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน  ป[จจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการฐานข.อมูล  เป'นต.น 

 (๒) การวิเคราะห�ความเส่ียง เม่ือผู.ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายใน
องค"กรว/าเป'นเรื่องใดในระดับหน/วยงานหรือกิจกรรมแล.ว  ก็ให.ทําการวิเคราะห"ว/าป[จจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบ
อย/างไรต/อองค"กรและมีโอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดมากน.อยเพียงใด  โดยอาจกําหนดเกณฑ"ของแต/ละป[จจัย
เสี่ยงท่ีพบเป'น ๓ ระดับ  ได.แก/ สูง  กลาง  ตํ่า  และให.คะแนนกํากับไว.ด.วย  เช/น  ระดับสูง   =  ๓  คะแนน   



 ๑๒

ระดับกลาง  =  ๒  คะแนน   ระดับตํ่า  =  ๑  คะแนน  หรืออาจกําหนดเป'น ๕  ระดับ   เช/น  สูงมาก  สูง  
ปานกลาง  ตํ่า  ตํ่ามาก  เพ่ือให.ได.คะแนนท่ีสามารถวิเคราะห"ความเสี่ยงได.ละเอียดเพ่ิมมากข้ึนก็ย/อมได. 
ข้ันตอนสุดท.ายของการวิเคราะห"  ผู.ตรวจสอบภายในต.องสรุปในภาพรวมของ  ส/วนราชการว/าแต/ละหน/วยงาน
หรือกิจกรรมท่ีเลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด.วยคะแนนเท/าใดบ.าง 
  (๓) จัดลําดับความเส่ียง  เม่ือทราบแล.วว/าในแต/ละหน/วยงานหรือกิจกรรมตามท่ีเลือก
ประเมินมีคะแนนความเสี่ยงเท/าใดแล.ว  ให.นํามาจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุดไปหาน.อยสุด  เพ่ือใช.ในการ
วางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปWต/อไป 

 

ถาม  :  แผนการตรวจสอบกับแผนการปฏิบัติงานต/างกันอย/างไร   

ตอบ  :  แผนการตรวจสอบ  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหน(าหน	วยงานตรวจสอบภายในจัดทําข้ึน   
โดยจัดทําไว.ล/วงหน.าเก่ียวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ  จํานวนหน/วยรับตรวจ  ระยะเวลาในการตรวจสอบแต/ละ
เรื่อง  ผู.รับผิดชอบในการตรวจสอบ  รวมท้ังงบประมาณท่ีใช.ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน"
ในการสอบทานความก.าวหน.าของงานตรวจสอบเป'นระยะ  เพ่ือให.งานตรวจสอบดําเนินไปอย/างราบรื่นทันตาม
กําหนดเวลา แผนการตรวจสอบ แบ/งเป'น  ๒ ระดับ  คือ แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจําปW  
 ส/วนแผนการปฏิบัติงาน เป'นรายละเอียดของงานท้ังหมดท่ีผู.ตรวจสอบภายในได.จัดทําข้ึนไว.ล/วงหน.า
เป'นลายลักษณ"อักษรตามท่ีได.รับมอบหมายให.ตรวจสอบจากหัวหน.าหน/วยตรวจสอบภายใน โดยผู.ตรวจสอบ
ภายในจะกําหนดว/ากิจกรรมใด ๆ ท่ีได.รับมอบหมายควรจะมีประเด็นการตรวจสอบใดด.วยวัตถุประสงค"หรือ
จุดมุ/งหมายอะไรบ.าง ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะมีปริมาณมากน.อยเพียงใด รวมท้ังวิธีการ
ตรวจสอบว/าจะดําเนินการต้ังแต/เริ่มต.นจนสิ้นสุดอย/างไร เพ่ือให.ได.หลักฐานครบถ.วน เพียงพอ และบรรลุ
วัตถุประสงค"ท่ีกําหนด 

 

ถาม  :  กระดาษทําการคืออะไร   

ตอบ  :  กระดาษทําการ (Working Papers) คือ เอกสารท่ีผู.ตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนในระหว/างการ
ตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซ่ึงประกอบด.วยข.อมูลต/าง ๆ ท่ีใช.ในการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข.อมูลจากการประเมินและวิเคราะห"  และผลสรุปของการตรวจสอบเพ่ือใช.เป'น
แนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 หลักเกณฑ"ในการจัดทํากระดาษทําการไม/มีการกําหนดให.เป'นรูปแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ  และยัง
ไม/มีกฎเกณฑ"ตายตัวหรือมีสูตรสําเร็จว/าต.องจัดทําในรูปแบบใดและอย/างไร  ผู.ตรวจสอบภายในต.องใช.ความรู.
ความชํานาญและดุลยพินิจของตนว/าการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดทํากระดาษทําการอย/างไร  โดยยึดถือ
หลักท่ีว/ากระดาษทําการนั้นสามารถช/วยให.หัวหน.าผู.ตรวจสอบภายในใช.ทบทวนการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ี
ดําเนินการไปแล.วได.เป'นอย/างดี  และสามารถบอกได.ว/างานนั้นได.ทําตามแผนการตรวจสอบท่ีได.กําหนดไว.
หรือไม/เพียงใด  
 กระดาษทําการ สามารถจําแนกได. ๓ ประเภท คือ 
 (๑) กระดาษทําการท่ีผู.ตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนเอง เช/น กระดาษทําการท่ีใช.บันทึกแผนการ
ตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทําการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระดาษทํา



 ๑๓

การบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต/ละเรื่อง กระดาษทําการสรุปประเด็นข.อตรวจพบ กระดาษทํา
การในการร/างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป'นต.น 
 (๒) กระดาษทําการท่ีจัดทําโดยหน/วยรับตรวจ เช/น สําเนาเอกสาร หรือสําเนารายละเอียดประกอบ
บัญชีหรืออ่ืน ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป'นต.น  
 (๓) กระดาษทําการท่ีผู.ตรวจสอบได.รับจากบุคคลภายนอก เช/น ใบตอบรับแจ.งการยืนยันยอด 
แบบสอบถาม และหนังสือร.องเรียนการทุจริต เป'นต.น 
        ในกรณีท่ีผู.ตรวจสอบภายในใช.สําเนาเอกสารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจัดทําโดยหน/วยรับตรวจหรือ
ได.รับจากบุคคลภายนอกเป'นส/วนหนึ่งของกระดาษทําการ ผู.ตรวจสอบภายในจะต.องตรวจสอบความถูกต.อง
ของกระดาษทําการประเภทนี้ เช/นเดียวกับกระดาษทําการท่ีผู.ตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนเอง  

 

ถาม  :  การสรุปผลการตรวจสอบของข.อตรวจพบ มีองค"ประกอบอะไรบ.าง    

ตอบ  :  การสรุปผลการตรวจสอบ เป'นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดท.ายก/อนการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากท่ีผู.ตรวจสอบภายในได.ทําการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล.วเสร็จ หรือเป'นเรื่องท่ีเห็นว/า
จําเป'นต.องรายงานผลระหว/างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยผู.ตรวจสอบจะต.องรวบรวมข.อเท็จจริงและ
หลักฐานต/าง ๆ ท่ีได.ระหว/างการตรวจสอบ  เพ่ือสรุปหาข.อตรวจพบหรือสิ่งท่ีตรวจพบท้ังด.านดีและป[ญหา
ข.อบกพร/องท่ีคิดว/ามีค/าควรแก/การตรวจสอบ และรายงานให.ผู.เก่ียวข.องทราบ  
 ในการสรุปผลการตรวจสอบ ผู.ตรวจสอบภายในต.องสรุปข.อตรวจพบให.ครบองค"ประกอบ  โดยต.อง
ชี้ให.เห็นข.อเท็จจริงว/าผู.ตรวจสอบภายในพบอะไร  สภาพท่ีเกิดเป'นอย/างไร  (Statement of Condition) สิ่งท่ี
ตรวจพบต/างจากข.อกําหนด  กฎหมาย  หรือสิ่งท่ีควรจะเป'นอย/างไร (Audit Criteria) สิ่งท่ีตรวจพบมีผล 
อย/างไรบ.าง (Effect)  ทําไมจึงเกิดข้ึนได. (Cause) และจะแก.ไขได.อย/างไร   (Recommendation ) 
องค"ประกอบของข.อตรวจพบประกอบด.วย ๕ องค"ประกอบ ได.แก/  
             (๑) สภาพท่ีเกิดจริง (Condition) ได.แก/ สิ่งท่ีผู.ตรวจสอบประมวลผลข.อเท็จจริงจากการ
สังเกตการณ" สอบถามพนักงานผู.ปฏิบัติ วิเคราะห" ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข.อมูลหลักฐานท่ีแน/ชัด 
             (๒) เกณฑ"การตรวจสอบ (Criteria) ได.แก/ หลักเกณฑ"ท่ีจะใช.ในการตรวจสอบ โดยอาจ
กําหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานท่ีกําหนด หรือหลักปฏิบัติท่ีดี 
             (๓) ผลกระทบ (Effect) ได.แก/ ข.อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายท่ีจะเกิดจาก
ป[ญหานั้น โดยควรระบุเชิงปริมาณ จํานวนความเสียหาย จํานวนวันท่ีล/าช.า การระบุผลท่ีชัดเจนมีสาระสําคัญ ๆ  
เป'นป[จจัยสําคัญท่ีทําให.ข.อตรวจพบได.รับความสนใจจากผู.ท่ีเก่ียวข.อง 
             (๔) สาเหตุ (Cause) ได.แก/ ข.อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุท่ีเกิดป[ญหานั้นเกิดจากระบบการ
ควบคุมภายในท่ีไม/ดี หรือการไม/ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข.อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน    ท่ีหน/วยงาน
กําหนด 
             (๕) ข.อเสนอแนะ (Recommendation) เป'นข.อมูลตามความเห็นท่ีผู.ตรวจสอบเสนอข้ึน โดย
อาจเสนอตามความเห็นท่ีพัฒนามาจากความเห็นของผู.ตรวจสอบ ผู.เชี่ยวชาญ และผู.ท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือให.
ข.อเสนอแนะนั้นมีคุณค/าเป'นท่ียอมรับและปฏิบัติได. ข.อเสนอแนะควรทําในลักษณะสร.างสรรค" และคํานึงถึง
ต.นทุนผลประโยชน"ท่ีได.รับว/าคุ.มค/าท่ีจะปฏิบัติ  

 



 ๑๔

ถาม  :  การปฏิบัติงานในตรวจสอบภายใน มีแนวทางหรือมาตรฐานอย/างไรบ.าง  

ตอบ  :  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางได.กําหนดแนวทางไว. ๓ ฉบับ ได.แก/  

 (๑) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  พ.ศ. ๒๕๔๖  
 (๒) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน :  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๓) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน :  การวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว/าด.วยการตรวจสอบภายในของส/วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 (๕) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู.ตรวจสอบภายในของส/วนราชการ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 (๖) แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกระทรวงมหาดไทย ในแต/ละปWงบประมาณ  
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