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บทนํา 
 

                คูมือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน ไดรวบรวมเน้ือหาสาระการตรวจสอบภายในจากตําราทาง
วิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของภาครัฐแลวนํามาประยุกตใชกบัหนวยตรวจสอบภายใน 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเนื้อหาของคูมือจะเร่ิมตนจากหลักการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหความรู
เบ้ืองตนเกีย่วกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชนวตัถุประสงค และประเภทของการตรวจสอบภายใน และ
คุณสมบัติของผูท่ีจะมาทําหนาท่ีดานการตรวจสอบภายใน กรอบการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงถือเปนส่ิงสําคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยงักลาวถึงโครงสรางองคกรของ
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ กระบวนการและข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
               คูมือเลมนี้ จัดทําข้ึนเพื่อใหผูตรวจสอบภายในมีความเขาใจที่ถูกตองในงานตรวจสอบภายในและสามารถ

นําหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกดิความคุมคา อันจะสงเสริมใหสํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบการตรวจสอบภายในท่ี
เขมแข็ง มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 

 
 
                                                                                                                    หนวยตรวจสอบภายใน 
                                                                                                  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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บทท่ี 1 
หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 
การตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือหรือกลไกที่สําคัญของฝายบริหาร  ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน  

และระบบการควบคุมภายในขององคกร ท้ังนี้  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหงานตรวจสอบภายในประสบ
ความสําเร็จ  คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   ชวย
ใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร ฉะนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว    ผูตรวจสอบภายใน จึงควรมีความ
เขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  มีความรูในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ  รวมท้ังตองปฏบัิติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

 
ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 

 การตรวจสอบภายใน   หมายถึง   กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรมและการให     คําปรึกษาอยางเปน
อิสระ    ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึน  การตรวจสอบภายในชวยใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไว  ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง   การควบคุม
และการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ  (ท่ีมา  :  The  Institute  of  Internal  Auditors  :  IIA)   
 
ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 
 

การตรวจสอบภายใน  เปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร  และเปนหลักประกันขององคกรในดานการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน   เพื่อ
สงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  โดยการเสนอรายงานเก่ียวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลคา
ขององคกร    รวมท้ัง   การเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล  
และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  ซ่ึงการตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว  ดังนี้ 
 1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  (Good Governance)  และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
(Transparency)  ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถุประสงค 

 

2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ทํา
ใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  และเปนพื้นฐานของ      หลักความโปรงใส  (Transparency)   และ
ความสามารถตรวจสอบได  (Audittability) 

3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness  of  Performance) 
ขององคกร  เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน  วิเคราะห  เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน  จึงเปน
ขอมูลท่ีสําคัญท่ีชวยปรับปรุงระบบงานใหสะดวก รัดกุม  ลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอนและใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา  
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ชวยลดเวลาและคาใชจาย  เปนส่ือกลางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจใน
นโยบาย 

4.   เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ  ( Check  and  Balance)  สงเสริมใหเกิดการจัดสรร  การใชทรัพยากรของ
องคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ  เพื่อใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 

5.  ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning  Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองคกร ลดโอกาส
ความรายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน 
 
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน  
 การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร   ดวยการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการวิเคราะห  ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ 
เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชน
ตอการ      ตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม 

 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  ประกอบดวย 
1. การสอบทานความเช่ือถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศ    ดานการบัญชี   การเงิน  และการ

ดําเนินงาน 
2. การสอบทานใหเกิดความม่ันใจวาระบบท่ีใชเปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานท่ีองคกรกําหนดไว   

และควรแสดงผลกระทบสําคัญท่ีเกิดข้ึน 
3. การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสิน

เหลานั้นได 
4.  การประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีระดับตาง ๆ   วาไดผลตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย  รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององคกร 

 
ประเภทของการตรวจสอบภายใน  

1.  การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) 
2.  การตรวจสอบการดําเนินงาน  (Performance  Auditing) 
3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing) 
4.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance  Auditing) 
5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing) 
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6.  การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing) 

 

1.  การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเช่ือถือไดของขอมูลและ
ตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน  การบัญชีและรายงานทางการเงิน  โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน  และประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ีบันทึกในบัญชี  รายงาน  
ทะเบียน  และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และสามารถสอบทานไดหรือเพียงพอท่ีจะปองกันการร่ัวไหล  สูญหาย  ของทรัพยสิน
ตาง ๆ ได 

 

2.  การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งานและ
โครงการขององคกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการที่กําหนด  การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  ซ่ึงวัดจากตัวช้ีวัดท่ี
เหมาะสม  ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ขององคกรประกอบดวย 

2.1  ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  มีการจัดระบบงานใหม่ันใจไดวาการใชทรัพยากรสําหรับแตละ
กิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน   อันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชนอยางคุมคา 

2.2   ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)   คือ   มีการจัดระบบงาน  และวิธีปฏิบัติงาน  ซ่ึงทําใหผลท่ีเกิดจาก
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

2.3  ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง  ไมสุรุยสุราย  ฟุมเฟอย  ซ่ึงสงผลให
องคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนดไว   โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 

 
3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing)  เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ขององคกร   

วามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน  การควบคุม  การประเมินผล  เกี่ยวกับการงบประมาณ    การเงิน  การ
พัสดุและทรัพยสิน  รวมท้ังการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร  รวมท้ัง
เปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับ   ดูแลท่ีดี (Good  Governance)  ในเร่ืองความนาเช่ือถือ  ความรับผิดชอบ  
ความเปนธรรม  และความโปรงใส 
 

4.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance  Auditing)  เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ 
ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของท่ีกําหนดท้ังจากภายนอก
และภายในองคกร   

      การตรวจสอบประเภทนี้  อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหน่ึงของ   การตรวจสอบทาง
การเงิน  หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

 

5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing)  เปนการพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือ
ไดของระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  รวมท้ัง  ระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไข
และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงาน



 8 
ท่ีนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน  การตรวจสอบการดําเนินงาน  หรือ
การตรวจสอบการบริหาร  ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศน้ี เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ  
เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู  ความชํานาญ      ไมเพียงพอ  และตองใชเวลานาน
พอสมควรที่จะเรียนรู  ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได  วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบ
ระบบงานสารสนเทศ  ก็เพื่อใหทราบถึงความนาเช่ือถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร 

 

6.  การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing)  หมายถึง  การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร  หรือ
กรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย  หรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา  จะมีการกระทําท่ีสอ
ไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน  ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ  ขอเท็จจริง ผล
เสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการปองกัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  เปนการกําหนดขอปฏิบัติหลัก ๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ประกอบดวย
มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
 
              
 
 
 
 
        
          
      
     
       
  
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ 

1.วัตถุประสงค  อาํนาจ     
หนาที่และ ความรับผิดชอบ 

2. ความเปนอสิระ  
และความเที่ยงธรรม 

3.ความเชียวชาญ และ 
ความระมัดระวังรอบคอบ

4.การประกันคุณภาพและ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ลักษณะของงาน 

ตรวจสอบภายใน 

การบริหารงาน 

ตรวจสอบภายใน 

การวางแผน 

การปฏิบัติงาน 

 

การปฏิบัติงาน 

การยอมรับสภาพความ

เส่ียงของฝายบริหาร 

 

การติดตามผล 

การรายงานผล 

การปฏิบัติงาน 
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กฎบัตร เอกสารท่ีเขียนข้ึนอยางเปนทางการ         เพื่อกําหนดวัตถุประสงค 
(Charter)                      อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในกฎบัตรควร

ประกอบดวย 
- กําหนดกิจกรรมงานตรวจสอบภายในไวในโครงสรางองคกร 
- สิทธิและอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  บุคลากร   และทรัพยสิน

ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน 

การสรางคุณคาเพิ่ม สวนราชการจดัต้ังข้ึน       เพื่อสรางคุณคาหรือใหบริการที่เปนประโยชนตอประชาชน
ท่ัวไป    ดังนั้นคุณคาขององคกรจะเกิดข้ึนไดกด็วยการพัฒนาการใหบริการของตนอยู
ตลอดเวลา   รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดัใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด  ดังนั้น ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในข้ันตอนของกระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อใหเกิดความ
เขาใจและประเมินความเส่ียงไดนั้น   ผูตรวจสอบภายในจะเปนผูท่ีเขาไปพบเหน็การ
ปฏิบัติงานอยางลึกซ้ึง     และอยูในสถานภาพท่ีชวยใหหนวยงานสามารถปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลยิ่งข้ึน     ซ่ึงอาจดําเนนิการในรูปแบบของการ
ใหคําปรึกษาแนะนํา   หรือการรายงานเปนลายลักษณอักษร  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร
เพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือฝายบริหารหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบ 

ความเสี่ยง   สถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนและเปนอุปสรรคตอการบรรลุ        เปาหมายของ
องคกร    ความเส่ียงสามารถวัดไดในรูปของผลท่ีจะเกดิข้ึนและโอกาสที่จะเกดิข้ึน 

การควบคุม  หมายถึง   การกระทําใดๆก็ตามท่ีหัวหนาสวนราชการ   คณะกรรมการตรวจสอบและ
กลุมบุคคลกําหนดใหมีข้ึนในการบริหารความเสี่ยง        เพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงค  ท่ีกําหนดไวใหสําเร็จลุลวง      ฝายบริหารเปนผูวางแผนงาน  
จัดองคกร     และวางแนวทางในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทําใหเกิด
หลักประกันอยางสมเหตุสมผลวาไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด
ไว 

กระบวนการกํากับดูแล วิธีการดําเนนิงาน      เพื่อกํากับดแูลควบคุมใหการดําเนินงานของฝายตางๆในองคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล   มีความโปรงใส    มีความรับผิดชอบและ
เปนธรรม 
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1.  มาตรฐานดานคุณสมบัติ  ประกอบดวย 
     1)  วัตถุประสงค   อํานาจหนาท่ี   ความรับผิดชอบของงานตรวจ 
           ท้ังนี้หนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงค  อํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบ ของงาน

ตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  เพื่อใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางปฏิบัติงาน
ท่ีสําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน 

     2)  ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม 
            ความเปนอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ ไมถูกแทรกแซง 
            ความเท่ียงธรรม  ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม  ซ่ือสัตย  สุจริตและมีจริยธรรมและไมมีอคติ 

3) ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
                            ความเช่ียวชาญ  ผูตรวจสอบภายในควรมีความรู ทักษะ ความสามารถ ประสบการณในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ 

ความระมัดระวังรอบคอบ  ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบ ไดรับการยอมรับ และความ
เชื่อถือจากผูท่ีเกี่ยวของ 

4)  การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  โดยมีการ

ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุก ๆ ดานและติดตามดูแลประสิทธิภาพ    ของงานอยางตอเนื่อง 
 

2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยกลาวถึงประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 
1)  การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
      หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน             ควรบริหารงานตรวจสอบภายในใหเกิดสัมฤทธ์ิผลมี

ประสิทธิภาพ   เพื่อใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร 
2)  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน    คือ   การประเมินเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ของสวนราชการใหดีข้ึน ชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ถึงเปาหมายท่ีวางไว    และปรับปรุงประสิทธิภาพ   
การบริหารความเส่ียง  โดยการควบคุม และการกํากับดูแลของสวนราชการ 
  การประเมินความเส่ียง   โดยผูตรวจสอบภายในควรเขาไปติดตามประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเส่ียงของสวนราชการภายในองคกร 
  การประเมินการควบคุมและปรับปรุงการควบคุมอยางตอเนื่อง  โดยผูตรวจสอบภายในควรประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุม เพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีสวนราชการกําหนดไว 
 การประเมินการกํากับดูแลของสวนราชการ  โดยสอบทานการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของสวนราชการถึง
ผลสําเร็จตามภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ  
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3)  การวางแผนการตรวจสอบ  
     ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายท้ังในดานการให

หลักประกันและการใหคําปรึกษา  โดยควรคํานึงถึง 
- วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายใน      อันจะทําใหการ 

ปฏิบัติงานบรรลุผล 
    - ความเส่ียงท่ีสําคัญ ๆ ท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จ และความเส่ียงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได 

-  ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียง 
และระบบการควบคุม  เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน  กฎ  ระเบียบ   ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

-  โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุม 
ภายในใหดีข้ึน 

4)  การวางแผนการปฏิบัติงาน  
      ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม   วิเคราะห   ประเมิน   และบันทึกขอมูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานท่ี

ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานท่ีได
มอบหมายอยางใกลชิด     เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมี
คุณภาพ  ซ่ึงจะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในดวย 

5)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
      ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยางทันกาล   โดยรายงานดังกลาวประกอบดวย   

วัตถุประสงค ขอบเขต  การสรุปผลการตรวจสอบ  ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และแนวทางในการปรับปรุงแกไขท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตอง  ครบถวน  ชัดเจน  เท่ียงธรรม  รัดกุม  สรางสรรคและรวดเร็ว  รวมท้ังควร
เผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลท่ีเกี่ยวของและเหมาะสมไดรับทราบ 

6)  การติดตามผล 
      หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลวาไดมีการนํา ขอเสนอแนะใน

รายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ 
7)  การยอมรับสภาพความเส่ียงของฝายบริหาร 

           หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการแต
ยังไมไดรับการแกไขหารือกับหัวหนาสวนราชการ     หากยังไมสามารถดําเนินการแกไขได       หัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ      เพื่อหาขอยุติตอไป 
 

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
เพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ใหไดรับการยกยองและ ยอมรับจากบุคคลท่ัวไป  

รวมท้ังใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูตรวจสอบภายในจึงยึดถือและดํารงไวซ่ึงหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1. ความมีจุดยืนท่ีม่ันคง  (Integrity) 

1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความซ่ือสัตย  ขยันหม่ันเพียรและมีความรับผิดชอบ 
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1.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมายหรือไมเขาไปมีสวนรวม

ในการกระทําท่ีอาจนําความเส่ือมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอสวนราชการ 
 1.3 ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย      ระเบียบ     ขอบังคับ     
และจรรยาบรรณของทางราชการ 
 

2. ความเที่ยงธรรม  (Objectivity) 
2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ท่ีจะนําไปสูความขัดแยงกับ

ผลประโยชนของทางราชการ   รวมทั้งกระทําการใดๆ ท่ีจะทําใหเกิดอคติจนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางเท่ียงธรรม 
  2.2  ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับส่ิงของใด ๆ ท่ีจะทําใหเกิด หรืออาจกอใหเกิดความไมเท่ียงธรรมในการใช
วิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ       ท้ังหมดท่ีตรวจพบ   ซ่ึงหาก
ละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว   จะทําใหรายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือ
เปนการปดบังการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 
 

3. การปกปดความลับ  (Confidentiality) 
                     3.1  ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3.2   ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแสวงหาผลประโยชนเพือ่ตนเอง     และจะไม
กระทําการใด ๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย และประโยชนของทางราชการ 
 

4. ความสามารถในหนาท่ี  (Competency) 
4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ 
4.2 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ   ภายในของสวนราชการ  
4.3  ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง    รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการ

ใหบริการอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
 
 
คุณสมบัตขิองผูตรวจสอบภายใน 

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงานคณะกรรมการ       ขาราชการพลเรือน  
(สํานักงาน ก.พ.) ผูตรวจสอบภายในที่ดีจะตองเปนผูท่ีมีความรูในวิชาชีพ  และความรู   ในสาขาวิชาอ่ืนซ่ึงจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตองมีคุณสมบัติสวนตัวท่ีจําเปนและ   เหมาะสม  ดังนี้ 

1.  มีความเช่ียวชาญในหลักวิชาพื้นฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน       เชน  การบญัชี  
เศรษฐศาสตร กฎหมาย  ระเบียบ   ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกบัการปฏิบัติงานขององคกรท้ังจากภายใน   และภายนอกองคกร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  มีความรู    ความชํานาญ   ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และเทคนิค    การตรวจสอบตาง ๆ  

ท่ีจําเปนในการตรวจสอบภายใน 
3.  มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร  เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผนงาน  การจัดทําและการ

บริหารงบประมาณ 
4.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ   การวิเคราะห     การประเมินผล  การเขียน

รายงาน 
5.  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุจริตตอองคกรและเพื่อนรวมงาน 
6. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดม่ันในอุดมการณ  หลักการท่ี     ถูกตอง  กลาแสดง

ความเห็นในส่ิงท่ีไดวิเคราะห  และประเมินจากการตรวจสอบ 
7.  มีความอดทน  หนักแนน  รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
8.  มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  เท่ียงธรรม 
9.  เปนผูมีวิสัยทัศน   มองการณไกล  ติดตามวิวัฒนาการท่ีทันสมัย มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค และมองปญหาดวย

สายตาเยี่ยงผูบริหาร 
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บทท่ี 2 

 
โครงสรางองคกร และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 
 

โครงสรางองคกรของหนวยตรวจสอบภายใน 
 

 

 
 

ปลัดกระทรวง 
 

 

  

  

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน สป. 

     
    

 

 

สํานัก/ศูนย/กอง 
 

   

สํานัก/ศูนย/กอง 
  

สํานัก/ศูนย/กอง 
  

สํานัก/ศูนย/กอง 
  

สํานัก/ศูนย/กอง 

 
โดยสายงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนวยตรวจสอบภายในไดข้ึนตรงตอปลัดกระทรวง

มหาดไทย   ทําหนาท่ีเปนเคร่ืองมือของผูบริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ของสวนราชการ  รวมท้ังการเปนท่ีปรึกษาของหนวยงานภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
อํานาจหนาท่ี 

1. ประเมินความเส่ียงของหนวยรับตรวจเพื่อใชในการวางแผนกําหนดวตัถุประสงค การตรวจสอบ  
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานงบประมาณ  การเงิน การบญัชี และการพสัดุของหนวยรับตรวจ         ( สํานัก / 

ศูนย / กอง  ในสังกัด  สป.มท. )และมีอํานาจในการเขาถึงขอมูลเอกสาร ทรัพยสิน ระบบงาน  และเจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของกับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามความจําเปนและเหมาะสม  

3. ประสานงานกบัสวนราชการท่ีเกี่ยวของและใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยรับตรวจ 
4. ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี   การตรวจสอบการ

ดําเนินงาน  รวมทั้งการสอบทานการประเมินผลระบบ  การควบคุมภายในของ สป.มท. 
5. การตรวจสอบกิจกรรมและสวนงานตางๆ ของหนวยรับตรวจ 
6. การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ความรับผดิชอบ  
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หนวยตรวจสอบภายใน สป. ตองปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจดัต้ังหนวยตรวจสอบภายใน 

โดยใหรายงานผลการตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผลขอเสนอแนะ  คําปรึกษา  ตามแนวทางท่ี
มาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนดไว  

• ขอมูลเกี่ยวกับความเพยีงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ท้ัง  ทางการเงินการ
บัญชี  และการปฏิบัติงาน  

• หนวยตรวจสอบภายในควรประสานงานกบัหนวยรับตรวจเพื่อใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวนรวมใน
การใหขอมูล และขอเสนอแนะ  ในอันท่ีจะทําใหผลการตรวจสอบมีประโยชนสามารถนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงแกไข 
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

• หนวยตรวจสอบภายในตองประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหเกิด  ผลงานรวมท่ีเปน
ประโยชนสูงสุดตอสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

• การจัดลําดับกจิกรรมท่ีจะตรวจสอบ   ใหหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนตารางเวลา    โดยมีการพิจารณา
รวมกับฝายบริหาร  

• การพิจารณาจดัลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบและเวลาดําเนินการใหพจิารณาจากความ  เส่ียงท่ีมี
สาระสําคัญ  ดงันี้  

 -  การขาดขอมูลการเงินและการปฏิบัติงานท่ีด ี
 -  การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  วิธีการปฏิบัติงานและขอกําหนดทางกฎหมาย 
 -  ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย 
 -  การไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพของงาน 
 -  การปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  
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วิสัยทัศนสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  (Vision) 

“ เปนองคกรหลักในการบูรณาการ  การบริหารจัดการ  ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  (Mission) 

1. จัดทําแผนนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ของกระทรวงและแปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของ
กระทรวง เพ่ือใหเกิดการประหยัด คุมคา และสมประโยชน 

2.  สงเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ     ดําเนินการ และประสานการ
แปลงยุทธศาสตรระดับชาติเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณ รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

3.  สงเสริมประชาชนใหสามารถพัฒนาตนเองบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  สงเสริมการอํานวยความเปนธรรม    การรักษาความม่ันคงภายใน     และความสงบเรียบรอยใน

ระดับพ้ืนท่ีงานการขาวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ โดยจะเนน
ในระดับทองถิ่นกับประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนการดําเนินการทางกฎหมาย  นิติกรรมสัญญา และคดีที่
เกี่ยวของกับกระทรวง 

5. สนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอน  สรางความเขาใจ   และเสริมสรางความปรองดอง 
สมานฉันท ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตโดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปน
แนวทาง 

6.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    เพ่ือใชในการบริหารงานดานความม่ันคง การ
แกปญหาความไมสงบ และใหบริการดานการส่ือสารแกสวนราชการตาง ๆ และจังหวัด 

7.  พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

8.  สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
9.  กํากบั ตรวจสอบ และบริหารราชการท่ัวไปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงมหาดไทย 
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ยุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  (Strategy) 

ยุทธศาตร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  : ฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
       1. แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” มาดําเนินภารกิจในดานความมั่นคงและดานการพัฒนาโดยใหมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อของประชาชนตลอดท้ังอํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม 
โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิน สราง
ความสมานฉันทและสันติสุขในพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด 
 2.  เรงรดัแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพลโดยยังคงยึดหลกัการ “ผูเสพคือผูปวยที่ตอง
ไดรับการรักษา สวนผูคา คือผูที่ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งน้ี รัฐบาลจะเรงรัดปราบปราม
การคายาเสพติด ลดปริมาณผูเสพยาและปองกันมิใหกลุมเส่ียงเขาไปเปนเหยื่อของยาเสพติด โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนควบคูกับมาตรการปราบปรามและบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม และ
ใชมาตรการทางกระบวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดชองทางการหาเงินทุจริตของผูมีอิทธิพลในทุก 
ๆ ดาน ไมวาจะเปนการตัดไมทําลายปา การคามนุษย และการเปนเจามือการพนัน เปนตน 
       3. ดําเนินการมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ โดยดูแล
เสถียรภาพของคาเงินบาท ระดับราคาสินคาอุปโภค บริโภค และราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปน
ธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต พรอมทั้งจัดหาสินคาราคาประหยัดจําหนายเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูมีรายได
นอย 
       4.  จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large:SML)    ใหครบทุกหมูบานและชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ(เศรษฐกิจ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
    สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูลการบรหิารจัดการขนสงสินคาและบริการการศึกษาและ
สาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  : ตางประเทศเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

       สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ความมั่นคงของรัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความม่ันคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราชอธิปไตยบูรณ
ภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และผลประโยชนของชาติ 
       2. เรงพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  แรงงานตางดาวและบุคคลท่ียัง
ไมมีสถานชัดเจน 
       3.  พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการปองกันและแกไข ปญหาการกอ
การรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งมุงพัฒนาระบบบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ควบคูกับการรักษาความม่ันคง เพ่ือการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรงขจัดเง่ือนไข
ความไมเขาใจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ
และดานความม่ันคง 
      4.  ปฏริปูระบบขาวกรองใหเกดิประโยชนตอการรกัษาความม่ันคงและการเสริมสราง ผลประโยชน
ของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความนรวมมือระหวางหนวยงาน พลเรือน ตํารวจ ทหาร และใหความสําคัญ
แกขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจสังคม และความม่ันคงที่เปนประโยชนตอการปองกันและแกไขปญหาของชาติ
ไดอยางแทจริง 
 
 
 



 20 

ยุทธศาสตรท่ี 5  : การบริหารจัดการท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร 

      1.  พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือให
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบรกิารสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมท้ัง
จะวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมตามผลงาน เพ่ือใหเกิดขวัญ
กําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 
      2.  สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นใหพ่ึงพารายไดของตนเองไดมากข้ึนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบรหิารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถิ่น 
      3. สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดผาน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และการจัดทํางบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด เพ่ือให
จังหวัดและกลุมจังหวัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในอนาคตท่ีสอดคลองกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศกัยภาพของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 
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แผนภาพ  Strategy   Map 
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วิสัยทัศนหนวยตรวจสอบภายใน   สป. 

“ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบรหิารจัดการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหองคกร” 

 

พันธกิจหนวยตรวจสอบภายใน สป.    

ใหหลักประกันความเชื่อมั่นและคําปรึกษาดานการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน และ 
การกํากับดูแลท่ีดีของสวนราชการเพื่อใหการปฏบิัติงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิผลและเกิดคุณคาแกองคกร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยตรวจสอบภายใน สป.   

1. พัฒนาและดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ ์
2. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีด ี

 

เปาประสงคของหนวยตรวจสอบภายใน สป.   

1.    สวนราชการมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

2. สวนราชการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม
และเพียงพอ 

    

 

 

 ตัวช้ีวัดของเปาประสงค 

1.  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
            2.  ความพึงพอใจของผูรับบริการงานตรวจสอบภายใน 
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กลยุทธของหนวยตรวจสอบภายใน 

  1.   พัฒนาระบบงานตรวจสอบ  งานบรหิารความเส่ียง และงานควบคุมภายในอยาง 
ตอเนื่อง  

  2.   สงเสริมใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะ 
สวนกลาง) เกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีด ี 
 

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ  (ป  2552)   

 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการตรวจสอบภายใน 
 2.  โครงการจัดการความรูดานการเงินการคลัง (KM)  รวมกับสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 

 3.  โครงการคลินิกใหคําปรึกษาแกหนวยงานในสังกัด สป. 
4.  โครงการใหความรูในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานในสังกัด สป. 
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บทท่ี 3 

ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการตรวจสอบภายใน 

โดย   หนวยตรวจสอบภายใน สป.  
ผลผลิต รายงานผลการตรวจสอบภายในของ สป.มท.  

1.สํารวจขอมูลเบื้องตนเพ่ือจัดทําแผนการตรวจ 
(ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและ

ประเมินความเสี่ยง 20 วันทําการ) 

 หนวยรับตรวจ 
(หนวยงานในสังกัด สป.เฉพาะสวนกลาง) 

 
2.จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 

(5 วันทําการ) 

 
3.เสนอ ปมท.อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน 

(3 วันทําการ) 

 
4.จัดทําแผนการปฏิบัติงานกอนเขาตรวจ 

( 3 วันทําการ/กิจกรรม) 

 
5.ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

และแผนการปฏิบัติงาน 
(20 วันทําการ/กิจกรรม) 

 
6.รายงานผลการตรวจสอบให ปมท. พิจารณา 

(5 วันทําการ) 

 
 

7.แจงผลการตรวจสอบ 
(3 วันทําการ) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไมมีขอทักทวง 
 

มีขอทักทวง 
 

8.ติดตามผลการ 
ปฏิบัติตามขอทักทวง ( 5 วันทําการ)  

(หลังจากใหหนวยรับตรวจรายงานผลตามขอ
ทักทวงภายใน 45 วัน) 
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ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
กระบวนการตรวจสอบภายใน 

โดย  หนวยตรวจสอบภายใน สป. 
ผลผลิต           รายงานผลการตรวจสอบภายในของสป.มท. 

 
ข้ันตอนท่ี 1  สํารวจขอมูลเบ้ืองตนเพื่อจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน โดยเร่ิมจากประเมินระบบ             

การควบคุมภายใน และประเมินความเส่ียง จากหนวยรับตรวจ (หนวยงานในสังกัด สป.)   
( 20 วันทําการ) 

ข้ันตอนท่ี 2     จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน นําผลระบบการควบคุมภายใน และความเส่ียงมาประเมิน 
โดยการระบุปจจัยเส่ียง การวิเคราะหความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง เม่ือไดผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการประเมินความเส่ียง มาจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายใน (5 วันทําการ) 

ข้ันตอนท่ี 3     เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน (3 วันทําการ) 
ข้ันตอนท่ี 4     จัดทําแผนการปฏิบัติงานกอนเขาตรวจ (3 วันทําการ/กจิกรรม) 
ข้ันตอนท่ี 5     ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงาน (20 วันทําการ/ 
                        กิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี 6     รายงานผลการตรวจสอบใหปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา (5 วนัทําการ) 
ข้ันตอนท่ี 7      แจงผลการตรวจสอบ (3 วนัทําการ) 
                        กรณีไมมีขอทักทวง แจงหนวยรับตรวจทราบ 
                        กรณีมีขอทักทวง แจงหนวยรับตรวจปฏิบัติตามขอทักทวง 
ข้ันตอนท่ี 8     ติดตามผลการปฏิบัติตามขอทักทวง (5 วันทําการ) (หลังจากใหหนวยรับตรวจรายงานผล  

ตามขอทักทวงภายใน 45 วัน) 
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอน  เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางม่ันใจและไดผลงานท่ีมีคุณภาพ  ท้ังนี้ ข้ันตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ี
สําคัญ  ประกอบดวย   

1.  การวางแผนตรวจสอบ 
2.  การเสนอและการอนุมัติแผน 
3.  การจัดทํารายงานและติดตามผล 

1.  การวางแผนตรวจสอบ 
  การวางแผนเปนการคิดลวงหนากอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานจริงวาจะตรวจสอบเรื่องใด  ดวย

วัตถุประสงคอะไร  ท่ีหนวยรับตรวจใด  ณ  เวลาไหน  และใชเวลาตรวจสอบเทาไร  โดยใชทรัพยากรที่มีอยู   
คือ  บุคลากร  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม  การวางแผนที่ดีชวยใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคภายในระยะเวลา  งบประมาณ  และอัตรากําลังท่ีกําหนด     
การวางแผนตรวจสอบประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญ  ไดแก 

   1.1  ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
   1.2  ข้ันตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
   1.3  การเสนอแผนการตรวจสอบ 

 
 1.1  ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ     วางแผนตรวจสอบ ออกเปน  2  ประเภท    
         1.1.1 การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 

                  1.1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน  (Engagement  Plan) 
 

1.1.1 การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 
                              แผนการตรวจสอบ  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
จัดทําข้ึน   โดยทําไวลวงหนาเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ      จํานวนหนวยรับตรวจ  ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบแตละเร่ือง  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  รวมท้ังงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะ  เพื่อใหงานตรวจสอบดาํเนนิไป
อยางราบร่ืนทันตามกําหนดเวลา 

แผนการตรวจสอบจะแบงเปน  2  ระดับ    
ก.  แผนการตรวจสอบระยะยาว     เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีระยะเวลา  3  ป  โดย

ตองกําหนดใหครอบคลุมหนวยรับตรวจท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด  ซ่ึงในแผนฯ  จะประกอบดวย
รายละเอียด ดังนี้ 

- หนวยรับตรวจตาง ๆ   ท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน สป.   
-  เร่ืองหรือแผนงาน  งาน / โครงการ    ท่ีจะตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว 
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- ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแตละแหงหรือในแตละเร่ืองท่ี

จะตรวจสอบ 
- จํานวนผูตรวจสอบ/จํานวนวันท่ีจะใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแตละแหง  

หรือในแตละเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ 
 

ข.  แผนการตรวจสอบประจําป       เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีรอบระยะเวลา 1 ป  
และตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ีกําหนดไว  โดยการดึงหนวยงานและเร่ืองท่ีจะ
ตรวจสอบในแตละปตามท่ีปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว  มาจัดทําเปนแผนการตรวจสอบประจําป
ประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ   เพื่อใหทราบถึงเร่ืองอะไรบาง เพื่อจะไดกําหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคได    

(2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ    เพื่อใหทราบวาจะดําเนินการตรวจสอบใน
หนวยรับตรวจใดและเรื่องใดท่ีจะตรวจสอบบาง  เม่ือไร   ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีจะทําการ
ตรวจสอบแตละเร่ือง  และจํานวนคน/วันท่ีจะทําการตรวจสอบแตละเร่ือง    

(3)  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
(4)  งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 1.1.2  แผนการปฏิบัติงาน  (Engagement  Plan) 

   เม่ือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน สป.ไดจัดทําแผนการตรวจสอบตามขอ       1.1.1  
เสร็จเรียบรอยแลว  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในดําเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว  ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในจึงตองวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา
กอนการตรวจสอบวาจะตรวจสอบเร่ืองใด     ท่ีหนวยรับตรวจใด   ดวยวัตถุประสงค   ขอบเขต   การ
ตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดรับ
มอบหมาย    

 
1.2  ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ    

1.2.1  การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน 
1.2.2  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
1.2.3  การประเมินความเส่ียง 
1.2.4  การวางแผนการตรวจสอบ 

                        1.2.5  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 

 1.2.1  การสํารวจขอมูลเบื้องตน 
          การสํารวจขอมูลเบ้ืองตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู  และทําความ
เขาใจเกี่ยวกับงานของหนวยงานท่ีตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด   รวมทั้งทําความคุนเคยกับหนวยงานและ
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ระบบงานท่ีจะเลือกมาตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยใหสามารถประเมินความเส่ียงในช้ันตนกอนจะดําเนินการ
ตรวจสอบไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ  

 การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน สามารถศึกษา จากแผนภูมิ       การจัดแบงสวนงาน  
นโยบาย  เปาหมาย  วัตถุประสงค  ระเบียบปฏิบัติขององคกร  และทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ  
แผนการปฏิบัติงาน  และคูมือการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ   การใหไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวเพ่ิมข้ึน  ผู
ตรวจสอบภายในอาจใชวิธีการประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ  สัมภาษณหัวหนาหนวยรับตรวจ
และเจาหนาท่ีท่ี เกี่ยวของ  สังเกตการณปฏิบัติงานจริง   และจากกระดาษทําการและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในคร้ังกอนประกอบดวย 
 

1.2.2  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
       การประเมินผลระบบการควบคุมภายในท่ีแตละหนวยรับตรวจไดจัดใหมีข้ึนตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544 มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหทราบวาระบบ

การควบคุมภายในที่ไดจัดวางไวนั้นไดนําไปปฏิบัติตามที่กําหนด  และผลงานบรรลุตามเปาหมายของ

องคกร   การประเมินผลการควบคุมภายในแบงไดหลายประเภท เชน การประเมินผลตามวัตถุประสงคของ
การควบคุม  ประเมินผลตามองคประกอบการควบคุมภายใน  ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะ

ดาน  หรือเฉพาะงานใดงานหน่ึง  การประเมินผลตาม กิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององคกร  เปนตน    
 ท้ังนี้ ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในไมวาจะดําเนินการในประเภทใดก็

ตาม จะประกอบดวยข้ันตอนหลัก ๆ  ดังนี้ 
(1)  การเลือกเร่ืองหรือส่ิงท่ีจะประเมิน เชน การเลือกวาจะประเมินท้ังระบบ หรือจะ

ประเมินเฉพาะวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของ หรือจะประเมิน
เฉพาะองคประกอบดานใดดานหนึ่ง 

(2)  การทําความเขาใจโครงสรางของระบบการควบคุมภายใน      ผูตรวจสอบภายใน
ควรทําความเขาใจโครงสราง  รูปแบบ  วิธีการ  และวัตถุประสงคท่ีตองการจากระบบการควบคุมภายใน 

(3)   การทดสอบการมีอยูจริง  และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน  ใน
ข้ันตอน  นี้ผูตรวจสอบภายในตองหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปจจุบันวามีวิธีการอยางไร  ยังคง
เหมือนหรือแตกตางกับรูปแบบ  โครงสราง  หรือองคประกอบของการควบคุมที่กําหนดไวอยางไร โดยอาจ
ใชการสอบถาม และสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง 

(4)   การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินโดยการวิเคราะหใหทราบวาระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีอยูและใชจริงนั้น ไดสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามเปาหมาย
และ              วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 

(5)  การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน       เปนการพิจารณาวา
ระบบการ   ควบคุมภายในท่ีมีอยูนั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดออนหรือจุดบกพรองหรือมีความเส่ียงท่ี
จะทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  เพื่อใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการตรวจสอบ     ใหเหมาะสมตอไป  รวมท้ังชวยในการกําหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ 
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ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและงบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยให
ประหยัดเวลา  อัตรากําลัง  และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
1.2.3 การประเมินความเส่ียง  (Risk  Assessment) 

                            เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององคกรโดยท่ัวไปจะแบงลงตามหนวยงานและ
กิจกรรม ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในใหสามารถครอบคลุมหนวยงานหรือกิจกรรม  ท่ีควร
ดําเนินการตรวจสอบในแตละปไดอยางครบถวน  และเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในท่ีมีอยู  
อันไดแก  อัตรากําลัง  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จึงมีความจําเปนตองนํา
แนวทางการประเมินความเส่ียงมาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ     เพื่อชวยใหสามารถพิจารณาถึงความ
เส่ียงหรือความนาจะเปนท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนผลทําใหการทํางานไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ซ่ึงหาก
พิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญในระดับสูง  ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปแรก ๆ 
 ข้ันตอนในการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ สามารถเลือกประเมิน

ความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองคกรก็ได    ตามความ

เหมาะสมกับศักยภาพของตน   ท้ังนี้ ไมวาจะประเมินความเส่ียงในระดับใดจะประกอบดวย  3 ข้ันตอนหลัก ๆ  

คือ 

  (1)  การระบุปจจัยเส่ียง   เปนการคนหาถึงสถานการณหรือสาเหตุท่ีจะกอใหเกิดความ

เส่ียงข้ึนภายในองคกร โดยพิจารณาขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเบ้ืองตน  จากสภาพแวดลอม  ท่ัวไปทั้งภายใน

และภายนอกขององคกร  และนํามาแยกเปนประเภทของขอมูลท่ีเกี่ยวกับดานกลยุทธ  ดานการดําเนินงาน   

ดานความรู  ดานการเงิน  และดานกฎหมาย ระเบียบ  เชน  ปจจัยเส่ียงเร่ืองของแผนและผลการปฏิบัติงาน  

ปจจัยเส่ียงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน  ปจจัยเส่ียงเร่ืองการจัดการฐานขอมูล  เปนตน 

        (2) การวิเคราะหความเส่ียง    เม่ือผูตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเส่ียง

ภายในองคกรวาเปนเร่ืองใดในระดับหนวยงานหรือกิจกรรมแลว  ก็ใหทําการวิเคราะหวาปจจัยเส่ียงนั้นมี

ผลกระทบอยางไรตอองคกรและมีโอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดมากนอยเพียงใด  โดยอาจกําหนดเกณฑของ

แตละปจจัยเส่ียงท่ีพบเปน  3  ระดับ  ไดแก   สูง   กลาง   ตํ่า    และใหคะแนนกํากับไวดวย   เชน   ระดับสูง   

=  3  คะแนน   ระดับกลาง  =  2  คะแนน   ระดับตํ่า  =  1  คะแนน  หรืออาจกําหนดเปน    5  ระดับ   เชน  

สูงมาก  สูง          ปานกลาง    ตํ่า     ตํ่ามาก    เพื่อใหไดคะแนนท่ีสามารถวิเคราะหความเส่ียงไดละเอียดเพิ่ม

มากข้ึนก็ยอมได 

  ท้ังนี้ การวิเคราะหความเส่ียงนี้  ผลกระทบท่ีเกิดอาจเทียบกับจํานวนเงินท่ีตองเสียไป     

จากการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค  หรือการระบุผลกระทบเปนปริมาณหรือตัวเลข  เชน  การจัดทํา

แผนกอสรางถนนไมมีการสํารวจขอมูลอยางเพียงพอ  ทําใหมีอุปสรรคในข้ันตอนการดําเนินงาน  เสียคาใชจาย

ในการสํารวจเพิ่มเติม  ซ่ึงเม่ือวิเคราะหรวมกับความถ่ีท่ีจะเกิด  และจากการเก็บขอมูลสถิติแลวพบวาเกิดข้ึนเปน

ประจําทุกป  จํานวนเงินคาใชจายท่ีเสียไปในแตละคร้ังต้ังแต  500,000 – 100,000  บาท   ดังนั้น อาจกําหนด

วาปจจัยเส่ียง     ในเร่ืองนี้หากอยูในความเส่ียงระดับสูง   =   3    คะแนน    อยูในเกณฑ   500,000   บาท    



 31 
หากเปนความเส่ียงระดับปานกลาง = 2  คะแนน  จะอยูในเกณฑ นอยกวา 500,000  ไมตํ่ากวา  100,000    และ

เปนความเส่ียงตํ่า = 1  คะแนน  ในเกณฑต้ังแต  100,000  บาทลงไป 

  ข้ันตอนสุดทายของการวิเคราะห  ผูตรวจสอบภายในตองสรุปในภาพรวมของ      สวน

ราชการวาแตละหนวยงานหรือกิจกรรมท่ีเลือกประเมินมีความเส่ียงโดยเฉล่ียดวยคะแนนเทาใดบาง 

  (3) จัดลําดับความเส่ียง  เม่ือทราบแลววาในแตละ    หนวยงาน    หรือ   กิจกรรมตามท่ี

เลือกประเมิน มีคะแนนความเส่ียงเทาใดแลว  ใหนํามาจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุดไปหานอยสุด  เพื่อใช

ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปตอไป (ตัวอยางผลการประเมินความเส่ียง  ภาคผนวก  1) 

 
 1.2.4  การวางแผนการตรวจสอบ 
            ผลท่ีไดจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงจะทําให
ผูตรวจสอบภายในจะสามารถพิจารณาไดวาควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาว (ตัวอยางแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว ภาคผนวก 2)  ในหนวยงานหรือกิจกรรมใด   ดังนี้ 

(1) นําลําดับความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงในข้ันตอนท่ี 2.3      มาพิจารณาจัด
ชวงความเส่ียง เพื่อใหไดหนวยงานหรือกิจกรรมใดท่ีมีความเส่ียงในระดับสูงเพียงใด  ท่ีควรวางแผนการ
ตรวจสอบในปแรก ๆ และไลเรียงความเส่ียงตามลําดับท่ีคํานวณไดในปถัด ๆ ไป 

(2)  พิจารณาความถ่ีท่ีควรเขาทําการตรวจสอบ 
(3)  คํานวณจํานวนคน/วัน ท่ีจะทําการตรวจสอบแตละหนวยงาน  หรือกิจกรรมที่จะ

ตรวจสอบ 
ขอควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ  ควรตองพิจารณาวาผูตรวจสอบภายในมี

ความรู  ความสามารถ  และความชํานาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม   
มิฉะนั้นจะเกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากตัวของผูตรวจสอบ ซ่ึงอาจจะทําใหแผนการตรวจสอบไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคได 

เม่ือไดกําหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแลว  ผูตรวจสอบภายในตองกําหนดแผนการ
ตรวจสอบประจําป (ตัวอยางแผนการตรวจสอบประจําป ตามภาคผนวก 3) โดยการนําขอมูลจากแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวในแตละปมาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  ดังนี้ 

(1)  กําหนดวัตถุประสงคในเร่ืองหรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ   เพื่อจะไดวาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 

(2)   กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหนวยรับตรวจ    เร่ืองท่ีตรวจ   
ความถ่ีในการตรวจสอบ  ระยะเวลาการตรวจสอบ  และจํานวนคน / วัน 

(3)  กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุช่ือผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
(4)   กําหนดงบประมาณท่ีใชปฏิบัติงานตรวจสอบ      โดยระบุงบประมาณท่ีจะใช

ปฏิบัติงานตรวจสอบท้ังป  โดยแยกรายการใหชัดเจน  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาท่ีพัก  และคาพาหนะ  ฯลฯ 
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  1.2. 5  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
            ผูตรวจสอบภายในแตละคนควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป  โดยในการ 
วางแผนการปฏิบัติงานตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน  การประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน  รวมท้ังผลการประเมิน   ความเส่ียง         เพื่อใหการวางแผนการปฏิบัติงานในแตละเร่ืองครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ  การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรและมี
ลักษณะยืดหยุน  โดยสามารถแกไขปรับปรุง   ใหเหมาะสมตามสภาวะการณไดตลอดเวลา     และหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในไดสอบทานและเห็นชอบดวย 

ท้ังนี้  การวางแผนการปฏิบัติงานมีข้ันตอนดําเนินการ   ดังนี้ 
  (1) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

(2) การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน   
(3)  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(4)  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
(1)  การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 

                   ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควรทําการสํารวจขอมูลเพิ่มเติม เชน 
ประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจท่ีจะเขาไปตรวจสอบ  สัมภาษณบุคคลท้ังภายในและภายนอกทีมี่
สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ    วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีสํารวจได    จัดทําแผนภาพ 
(Flowchart)  การปฏิบัติงาน    เปนตน   และในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการประเมินความเส่ียงใน
ระดับหนวยงานก็ควรตองประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม เพื่อหาขอมูล  หลักฐานเพ่ิมเติม  ท่ีจะกําหนด
ประเด็นของการตรวจสอบวาประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพื่อจะไดกําหนดวัตถุประสงค  
ขอบเขต  และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดตอไป   
   (2)  การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 
                     ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานในเร่ือง     หรือ
กิจกรรมท่ีตรวจสอบไว  เพื่อใหทราบวาเม่ือการตรวจสอบส้ินสุดแลว  ผูตรวจสอบจะไดประเด็นขอตรวจ
พบอะไรบาง    ในการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคให
ครอบคลุมประเด็น    การตรวจสอบท่ีสําคัญ ๆ  หรือท่ีควรสนใจเปนพิเศษ   และควรพิจารณาเร่ืองความเส่ียง
และการควบคุม      
   (3)  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
                    การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเปนการกําหนดเพื่อใหทราบวาจะตรวจสอบ
อะไรเปนจํานวนมากนอยเทาใด  ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานใหเพียงพอ  ใน
อันท่ีจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ซ่ึงควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบการ
ทํางานตาง ๆ เอกสารหลักฐาน  รายงาน  บุคลากร  และทรัพยสินท่ีเกี่ยวของ   
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   (4)  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

                     แนวทางการปฏิบัติงาน   หมายถึง   การกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดท่ี       
ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร   ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปน 
แนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละเร่ืองจะตองตรวจสอบอะไรบาง      ดวย
วัตถุประสงคอะไร   ท่ีหนวยรับตรวจใด  ณ  เวลาใด  และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด  ซ่ึงจะชวย
ในการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดทํารายละเอียดข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุด  (ตัวอยางแผนการปฏิบัติงาน  ตามภาคผนวก 4) 

แผนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบในแตละเร่ืองหรือกิจกรรม   ควรประกอบดวย

สาระสําคัญ  ดังนี้ 
  1) เร่ืองและหนวยรับตรวจ  ควรกําหนดวาเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเร่ือง
ใด  และ  ณ  หนวยรับตรวจใดบาง 
                         2) วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน   ควรกําหนดเพื่อใหทราบวาผูตรวจสอบภายในจะ
ทราบประเด็นขอตรวจพบอยางไรบาง  เม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ 
                               3)  ขอบเขตการปฏิบัติงาน   ควรกําหนดขอบเขตประเด็นท่ีจะตรวจสอบและปริมาณ
งาน   ท่ีจะทําการทดสอบ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
                               4)  แนวทางการปฏิบัติงาน         ควรกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ     ในแตละเร่ืองใหชัดเจนและเพียงพอ  ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล การวิเคราะห   การ
ประเมินผล   และการบันทึกขอมูลท่ีไดรับระหวางการบริหารงานตรวจสอบ  รวมท้ังกําหนดเทคนิคการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสม       (รายละเอียดเทคนิคการตรวจสอบปรากฏในบทท่ี  3)   อันจะชวยใหการ
ตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน  และ  เพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                          5) ช่ือผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาท่ีตรวจสอบ   เพื่อใหทราบวาใครเปน
ผูรับผิดชอบตรวจสอบเร่ืองใด  และตรวจสอบเม่ือใด 
                           6) สรุปผลการตรวจสอบ       เพื่อใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะ
ประเด็น      การตรวจสอบท่ีสําคัญพรอมระบุรหัสกระดาษทําการท่ีใชบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวก
ในการอางอิง      และการคนหากระดาษทําการ  นอกจากนี้ ควรลงลายมือช่ือผูตรวจสอบและผูสอบทานพรอม
ท้ังวันท่ีท่ีตรวจสอบหรือสอบทานไวดวย  เพื่อแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน 
  เม่ือผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  งานข้ัน
ตอไปของผูตรวจสอบภายในท่ีจะตองพิจารณากอนเขาทําการตรวจสอบตามข้ันตอนและวิธีการที่ไดกําหนด
ไวตามแผนการปฏิบัติงาน คือ  กระดาษทําการท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ท่ีกําหนดไว  เพื่อบันทึกขอมูล  ขอตรวจพบตาง ๆ ในระหวางการปฏิบัติงานนั้น ๆ  ใหเปนหลักฐานอางอิง
ในการเขียน       รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรองตอไป  (รายละเอียด
กระดาษทําการจะกลาวถึงในข้ันตอนของการรวบรวมกระดาษทําการ)       
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 2.  การเสนอและการอนุมัติแผน 
                    เม่ือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบ
เสร็จเรียบรอยแลว  ใหเสนอแผนการตรวจสอบตอ ปมท.  เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป       
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  ซ่ึงในระหวางการปฏิบัติงานพบวามีส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดท่ี 
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบได  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  ก็จะ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม และเสนอให ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
อนุมัติอีกคร้ังหนึ่งดวย         

2.1  ผูตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบดวยการประชุมเปดงานตรวจสอบ 
ระหวางทีมตรวจสอบกับผูรับตรวจท่ีเกี่ยวของ   เพื่อแจงวัตถุประสงค  รายละเอียดของขอบเขตการ
ตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบ   

ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบมีข้ันตอนท่ีควรดําเนินการ  ดังนี้        

2.1.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ      หัวหนาทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่
ผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความถนัด   ความรู   ความชํานาญ    รวมท้ัง  ควรเลือกงานท่ีสามารถพัฒนา    
ความชํานาญและประสบการณแกผูตรวจสอบภายในแตละคน   และไมกระทบตอความเปนอิสระดวย 
                                 2.1.2  วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ      ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิค
การตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละข้ันตอน  ดังนี้ 

(1)  การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ       ซ่ึงอาจเปนทางการโดย
เปนลายลักษณอักษร   และไมเปนทางการดวยวาจา 

(2)  การเขาสังเกตการณปฏิบัติงาน   เพื่อหาขอสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ วา
มีประสิทธิภาพเพียงใด 

(3)  การทําการตรวจสอบ   สอบทาน  ทดสอบรายการ  เอกสาร   และสินทรัพย  
ท้ังนี้ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

(4)  การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว 

(5)  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห     ซ่ึงเปนวธีิการวิเคราะหและเปรียบเทยีบ
ขอมูลท่ีเปนตัวเลข 

                      2.1.3  การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
          หัวหนาทีมตรวจสอบมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมทีมอยาง ละเอียด

สมํ่าเสมอ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  และขอบเขต
การตรวจสอบท่ีกําหนดไว  พรอมท้ังเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตารางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบท่ีกาํหนด 
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2.1.4  การนําแผนการปฏิบัตงิานตรวจสอบมาใช 

ผูตรวจสอบภายในตองนําแผนการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําไวลวงหนามาใชเปน 
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับ 
สถานการณได  โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุขอเสนอแนะในการแกไขแผนการปฏิบัติงานไวในกระดาษ
ทําการ  ซ่ึงหัวหนาทีมตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอเสนอแนะ 

                  2.1.5  การเปล่ียนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ 

            หัวหนาทีมตรวจสอบอาจจําเปนตองเปล่ียนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  เพื่อ 
ใหสอดคลองกับสภาพท่ีเปล่ียนไป  โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุมคาท่ีจะเปล่ียนแปลง
ขอบเขตการตรวจสอบ   ท้ังนี้  ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในทุกคร้ัง 

                 2.1.6  การประชุมปดงานตรวจสอบ 

                                                   การประชุมปดงานตรวจสอบ   จะกระทําเปนข้ันตอนสุดทายเม่ือหัวหนาทีม
ตรวจสอบไดจดัทําสรุปผลส่ิงท่ีตรวจพบ  หรือเม่ือจัดทํารางรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  
ผูเขารวมประชุมตองประกอบดวยผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีมีอํานาจส่ังการใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือ
ผลสรุปจากท่ีประชุม เร่ืองตาง ๆ ท่ีนําเขามาเปนวาระการประชุม  ดังนี ้

(1)  สรุปการตรวจสอบ 

(2)  ทําความเขาใจและช้ีแจงประเด็นท่ียังสงสัย 

(3)  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และหาขอยุติในประเดน็ท่ียังมีความเหน็ไมตรงกัน 

(4)  แจงกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 

(5)  ขอบคุณผูเกี่ยวของในการใหความรวมมือ 

2.2 การปฏิบัตเิม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

 หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยรับตรวจแลว  หวัหนาทีมตรวจสอบ  ควร
สอบทานใหแนใจวาทีมตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ เสร็จสมบูรณ ตามท่ีกําหนดไว  และสอบทาน
กระดาษทําการ  เอกสาร  หลักฐานท่ีรวบรวมไว     จากการตรวจสอบและขอสรุปส่ิงท่ีตรวจพบ  รางรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตละคน  โดยประเมินจากความสําเร็จ
ของงานตามวตัถุประสงคท่ีกําหนดไว   

               การปฏิบัติงานเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ  ประกอบดวย 

2.2.1. การรวบรวมหลักฐาน 

2.2.2  การรวบรวมกระดาษทําการ 

2.2.3 การสรุปผลการตรวจสอบ 
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 2.2.1  การรวบรวมหลักฐาน 

                               หลักฐานการตรวจสอบ  หมายถึง  เอกสาร  ขอมูล  หรือขอเท็จจริงตาง ๆ   ท่ี ใชเปน
ขอมูลในการสนับสนนุความเห็นเกีย่วกบัขอสรุปหรือขอตรวจพบในการพิสูจนวาส่ิงท่ีไดตรวจพบนัน้  มี
ความถูกตองนาเช่ือไดมากนอยเพียงใด  

                        คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบดวยคุณสมบัติ 4 ประการ   

   ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ  ท่ีจะทําใหสามารถยืนยันหรือใหขอสรุปได
อยางถูกตอง สมเหตุสมผล ทําใหทุกคนสรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน  การพิจารณาวาจํานวนเพียงพอ
หรือไมนั้น   ตองพิจารณาวาหลักฐานนั้นเปนหลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางออม ในกรณีท่ีเปน
หลักฐานทางตรงซ่ึงไดแกหลักฐานท่ียืนยันไดชัดเจน     แนนอนทําใหทุกคนหมดความสงสัยได   มี
หลักฐานเพียงช้ินเดียวก็เพียงพอ  ถาเปนหลักฐานทางออม   ซ่ึงไดแกหลักฐานแวดลอมท่ีมาเสริมความม่ันใจ
และความนาจะเปน    ดังนั้น หลักฐานทางออมอาจจะตองมีจํานวนมากหรือหลายประเภท 

             ความเชื่อถือไดและจัดหามาไดของหลักฐาน   ขอมูลท่ีไดมาจากแหลงท่ีเช่ือถือได
และโดยใชเทคนิควิธีการตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด  เชน 

  - ขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากแหลงอิสระหรือแหลงภายนอกนาเช่ือถือมากกวา
ขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากภายในหนวยรับตรวจ 

- ขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากระบบควบคุมภายในที่ดี       นาเช่ือถือมากกวาขอมูล
หลักฐาน   ท่ีไดมาจากระบบควบคุมภายในท่ีมีจุดออน 

-  การสังเกตการณ    การคํานวณ     และวธีิการอ่ืนไดโดยตัวผูตรวจสอบเอง
นาเช่ือถือมากกวาขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากการปฏิบัติงานของผูอ่ืน 
   -  ตนฉบับของขอมูลหลักฐานนาเช่ือถือมากกวาภาพถายสําเนาหรือราง 
   -  ขอมูลจากความเห็นของผูเช่ียวชาญและผูประกอบวิชาชีพ         มีความนาเช่ือถือ
กวาความเห็นของบุคคลธรรมดา 
             ความเกี่ยวของของหลักฐาน      หลักฐานท่ีมีความเกี่ยวของกับวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ  มีความสัมพันธกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ 
            ความมีประโยชนของหลักฐาน      หลักฐานท่ีชวยในการตัดสินใจของผูบริหารตองมี
สาระ(Materiality)  หรือมีประโยชน  และทันเวลา    ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจของผูบริหาร  
  

2.2..2  การรวบรวมกระดาษทําการ  (Working  Papers   Preparation) 
                              กระดาษทําการท่ีจัดทําข้ึนในระหวางการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน  ซ่ึง
ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  วิธีการตรวจสอบ  ขอมูลจากการ
ประเมินและวิเคราะห  และผลสรุปของการตรวจสอบเพ่ือใชเปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน อัน
จะมีประโยชนในการอางอิงภายหลัง  รวมท้ังการอางอิงในการตรวจสอบคร้ังตอไป    และการอางอิงกับ
บุคคลภายนอก   
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    วัตถุประสงคของกระดาษทําการ 

 หลักเกณฑในการจัดทํากระดาษทําการไมมีการกําหนดใหเปนรูปแบบใดแบบหนึ่ง         
โดยเฉพาะ  และยังไมมีกฎเกณฑตายตัวหรือมีสูตรสําเร็จวาตองจัดทําในรูปแบบใดและอยางไร  ผูตรวจสอบ
ภายในตองใชความรูความชํานาญและดุลยพินิจของตนวาการตรวจสอบเร่ืองนั้น ๆ ควรจัดทํากระดาษทําการ 
อยางไร  โดยยดึถือหลักท่ีวากระดาษทําการนั้นสามารถชวยใหหัวหนาผูตรวจสอบภายในใชทบทวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ท่ีดําเนนิการไปแลวไดเปนอยางดี  และสามารถบอกไดวางานนัน้ไดทําตามแผนการ
ตรวจสอบที่ไดกําหนดไวหรือไมเพียงใด      

 

ลักษณะของกระดาษทําการท่ีดีควรประกอบดวยลักษณะ  ดังนี้ 
  (1)  ความถูกตองและสมบูรณ  เปนขอมูลท่ีไดมาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง รวมท้ัง 
ไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนจนแนใจวาถูกตองเช่ือถือได  พรอมท้ังมีกระดาษทําการตามข้ันตอนตาง ๆ และใช
อางอิงไดอยางสมบูรณ    
  (2)  ความชัดเจนและเขาใจงาย    ต้ังแตการระบุวัตถุประสงค  วิธีการตรวจสอบท่ีใช  และ
ลําดับผลการตรวจสอบที่ได  ถอยคําท่ีใชควรเลือกใชถอยคําท่ีเขาใจงาย มีคําอธิบายความอยางกะทัดรัดและ
ไดใจความ 

(3)  ความเรียบรอยและอานงายเปนรูปแบบเดียวกัน  กระดาษทําการแตละแผนควรจัดทํา
ใหเปนระเบียบเรียบรอย  เขียนตามลําดับจากบนลงลาง  จากซายไปขวา  ดวยลายมือและการลงนามท่ีอานงาย 
จัดเรียงกระดาษทําการแตละแผนใหงายตอการสอบทาน  การจัดทํากระดาษทําการควรทําในรูปแบบเดียวกัน 

             (4)  ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค  กระดาษทําการควรใหขอมูลท่ีตรงกับ
วัตถุประสงคของการจัดทําและตรงกับวัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบและเปนประโยชนในการอางอิง 
ไมควรมีรายละเอียดเกนิความจําเปน สรุปข้ันตอนการตรวจสอบและวธีิการตรวจสอบท่ีสําคัญ  และผลสรุป
ของ การตรวจสอบ  และตองประหยดัเวลาในการจดัทําในระหวางการตรวจสอบ 
  

ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแตละสวนเม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ     
โดยการสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการท่ีไดจัดทํา  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาอยางรอบคอบและ
สรุปเฉพาะส่ิงท่ีเปนสาระสําคัญเทานั้น 
    

2.2.3  การสรุปผลการตรวจสอบ 
     การสรุปผลการตรวจสอบ        เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนการจัดทํา       
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบ     เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแลวเสร็จ 
หรือเปนเร่ืองท่ีเห็นวาจําเปนตองรายงานผลระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยผูตรวจสอบจะตองรวบรวม
ขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ท่ีไดระหวางการตรวจสอบ  เพื่อสรุปหาขอตรวจพบหรือส่ิงท่ีตรวจพบท้ัง
ดานดีและปญหาขอบกพรองท่ีคิดวามีคาควรแกการตรวจสอบ และรายงานใหผูเกี่ยวของทราบถึง 
   ส่ิงท่ีตรวจพบ  (Audit  Finding)  หมายถึง  ขอเท็จจริงท่ีรวบรวมและสรุปจากหลักฐานท่ี
ไดระหวางการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ  ขอตรวจพบท่ีควรแกการ
รายงานให  ผูเกี่ยวของทราบ    
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  ในการสรุปผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองสรุปขอตรวจพบใหครบ
องคประกอบ  โดยตองช้ีใหเห็นขอเท็จจริงวาผูตรวจสอบภายในพบอะไร  สภาพท่ีเกิดเปนอยางไร  
(Statement of Condition) ส่ิงท่ีตรวจพบตางจากขอกําหนด  กฎหมาย  หรือส่ิงท่ีควรจะเปนอยางไร (Audit 
Criteria) ส่ิงท่ีตรวจพบมีผล อยางไรบาง (Effect)  ทําไมจึงเกิดข้ึนได (Cause) และจะแกไขไดอยางไร   
(Recommendation )  
 

3 .การจัดทํารายงานและติดตามผล 
     3.1 การจัดทํารายงาน 
     การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค  
ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลท้ังหมดทุกข้ันตอน  สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ   
ประเด็นความเส่ียงท่ีสําคัญและการควบคุม  รวมท้ังเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีผูบริหารควรทราบ พรอมขอเสนอแนะใน
การแกไข ปรับปรุง  เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของพิจารณาส่ังการแกไขปรับปรุงตอไป 
      การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งท่ีผูตรวจสอบ      จะตองเอาใจ
ใส     เปนพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในท้ังหมด  
ลักษณะของรายงานท่ีดีตองเปนรายงานท่ีมีประโยชนตอผูอานรายงานเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญ      ขอตรวจพบ
เปนเร่ืองท่ีตรงกับขอเท็จจริง ขอเสนอแนะหรือ ขอแนะนําเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได โดยสรุป
ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีดี    มีองคประกอบดังนี้ 
      ถูกตอง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตอง ขอความทุก
ประโยค  ตัวเลขทุกตัว  เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานท่ีนาเช่ือถือ  และผูตรวจสอบไดประเมิน
ขอมูลเหลานั้นแลว  การอางอิงทุกคร้ังตองมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถใหคําอธิบายแลวพิสูจน
ขอเท็จจริงไดทุกเร่ือง  การรายงานส่ิงใดก็ยอมหมายความวาส่ิงนั้นผูตรวจสอบไดทราบหรือไดยอมรับแลววา
เปนส่ิงท่ีตรงตามขอเท็จจริง 
   ชัดเจน  (Clarity)  หมายถึง  ความสามารถในการส่ือขอความหรือความตองการ
ของ   ผูตรวจสอบ  หรือส่ิงท่ีตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน  โดยไม
ตองมีการ     ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม   
   กะทัดรัด  (Conciseness)  หมายถึง  การตัดทอนความคิด  ขอความ   คําพูดท่ี
ฟุมเฟอย  หรือส่ิงท่ีไมใชสาระสําคัญและส่ิงท่ีไมเกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองท่ีจะรายงานออกไป   
   ทันกาล  (Timeliness)  การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทันตอ
การแกไขสถานการณ  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาส่ิงท่ีตรวจพบ  ควรรายงานในขณะและเวลาใด 
เพราะ       ผูบริหารตองนําส่ิงท่ีเสนอในรายงานไปดําเนินการตอมิใชเก็บรายงานไวเปนจดหมายเหตุเพื่อ
การศึกษา          ทางประวัติศาสตร 
   สรางสรรค  (Constructive  Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและ
ความจริงใจของผูตรวจสอบ  ผูรายงานควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนท่ีจะกลาวถึงขอบกพรองตาง 
ๆ   ท่ีตองการใหปรับปรุง  ทําใหผูอานคลอยตามคําแนะนํา  และขอเสนอแนะ และมีความพอใจท่ีจะใหความ
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รวมมือ   ในการแกไขปรับปรุง  การวิจารณขอบกพรองโดยไมมีการใหขอเสนอแนะ  หรือการวิจารณโดย
ปราศจากการเสนอแนะขอยุติท่ีชอบดวยเหตุผลเปนส่ิงท่ีไมควรกระทํา 
   จูงใจ  (Pursuance)  การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดต้ังแตตน
จนจบ   โดยการใชรูปแบบถอยคํา  และศิลปะของภาษา  ทําใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไข
ปญหาหรือขอแนะนําท่ีผูตรวจสอบเสนอในรายงาน  โดยช้ีใหเห็นปญหา  ประโยชนรวมกันและประโยชน
ตอองคกร   ไมตําหนิโดยไมมีขอแนะนําในเชิงสรางสรรค   ใหทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมแกไข   
 

  รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับผลของการตรวจสอบ  และความตองการ
ของฝายบริหาร  รูปแบบและวิธีการรายงานท่ีใชกันโดยท่ัวไป  มีดังนี้ (ตัวอยางรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ภาคผนวก  6) 

(1) การรายงานเปนลายลักษณอักษร  (Written  Report)  เปนวิธีการรายงานท่ีมีลักษณะเปน
ทางการ  ใชรายงานผลการปฏิบัติงานเม่ือการตรวจสอบงานหน่ึงงานใดแลวเสร็จ  ผูตรวจสอบภายในจะตอง
จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ  เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอ
ผูบริหาร 

(2)  การรายงานดวยวาจา  (Oral  Report)  แยกเปน 
        1) การรายงานดวยวาจาท่ีไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานท่ีตองกระทําโดย

เรงดวนเพื่อใหทันตอเหตุการณ  จะใชในกรณีท่ีควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบทันทีท่ี
ตรวจพบ      เพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากข้ึน 

       2)  การรายงานดวยวาจาท่ีเปนทางการ       เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมี
การนําเสนอดวยวาจาประกอบ 
              การรายงานดวยวาจายังใชในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหนา  หรือผลการ
ตรวจสอบโครงการพิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร  เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ  หรือ
ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม  หรือขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค  เชน  ผูรับ
ตรวจ  ไมใหความรวมมือหรือไมใหเอกสารบางอยางเพื่อการตรวจสอบ 
 
  รายงานแบบเปนทางการและรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษรโดยท่ัวไปประกอบดวยสาระสําคัญ  
ดังนี ้
  1.  บทคัดยอ  (Summary)  การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนาของรายงานท่ี
จะนําเสนอผูบริหาร  เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางส้ัน ๆ  กะทัดรัด    ชัดเจน  และไดใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานท้ังหมด แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบท่ีมีตอองคกร และ
ขอเสนอแนะ  ในการแกไขปรับปรุง โดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ  แตเปนขอมูลท่ีเพียงพอใหผูบริหาร
เขาใจและส่ังการได 
  2.  บทนํา   (Introduction)   คือสวนแรกของรายงานท่ีบอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายใน
ไดตรวจสอบเร่ืองอะไรในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว  หรือเปนการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

29 
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  3.  วัตถุประสงค  (Purpose)    แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน  เพื่อใหผูอาน
รายงานติดตามประเด็นไดสะดวก  และคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเม่ืออานรายงานจบ 
  4.  ขอบเขต  (Scope)  แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทําการตรวจสอบมีมาก
นอยเพียงใด  มีขอจํากัดอะไรบางท่ีผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได  หรือตองชะลอการตรวจสอบ
ไวกอน  พรอมเหตุผลประกอบ 
  5.  สิ่งท่ีตรวจพบ  (Audit  Findings)  เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดง
ถึงขอเท็จจริงท่ีตรวจพบท้ังในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข  วิธีการดําเนินการแกไข  รวมท้ังความเห็น
ของผูรับการตรวจ 
  6.  ขอเสนอแนะ   (Recommendation)     เปนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ
ตอ   ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจ  เพื่อส่ังการแกไข  ปรับปรุง   ขอเสนอแนะควรมีลักษณะ
สรางสรรค       และสามารถนําไปปฏิบัติได 
  7.  ความเห็น (Opinion)  หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง  หรือยังไมมี
หลักฐานสนับสนุนเพียงพอ  ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น 
  8.   เอกสารประกอบ     (Supporting  Evidences)     เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการ
สรุปผล  ดังนั้น  รายงานควรเสนออยางกะทัดรัด  ขอมูลใดท่ีจําเปนตองอางถึง     แตเปนขอมูลยาว  หรือมี
รายละเอียดมาก  ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย เอกสารประกอบไมควรมีมาก
จนเกินไปจนทําใหรายงานไมนาสนใจ 
 
  3.2. การติดตามผล  (Follow  Up) 
  การติดตามผลเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ซ่ึงถือได
วาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญยิ่งของการตรวจสอบ      เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ
วาผูรับการตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม  และ
ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง เม่ือผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอ          ผูบริหารระดับสูงแลว   ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารฯ ไดส่ังการหรือไม
ประการใด  และหาก  ส่ังการแลว  หนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในท่ี
ผูบริหารส่ังการหรือไม         เพื่อใหแนใจวาขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม  หรือมีปญหาและ
อุปสรรคอยางไร  และรายงานผลการติดตามตอผูบริหารตอไป        
   
   การติดตามผลการปฏิบัติตามขอทักทวงหรือขอเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ 
  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายในแตละคนกําหนดเวลาท่ี
เหมาะสมในการติดตามผล โดยให ติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออน  และขอบกพรองจาก
หนวยงานเปนระยะ ๆ หากมีปญหาวาหนวยรับตรวจไมสามารถแกไขได จะใหผูตรวจสอบภายในเขาไป
พิจารณาใหคําแนะนําเพื่อใหสามารถดําเนินการตอไปได และเม่ือหนวยรับตรวจดําเนินการแกไขไขจุดออน 
หรือขอบกพรองแลว หนวยตรวจสอบภายในจะตองรายงานผลให ปมท.ทราบอีกคร้ังหนึ่ง 
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บทสรุป 
 

คูมือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายในเลมนี้  มีเปาหมายสําคัญเพื่อใหผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน   มีความเขาใจในหลักการตรวจสอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความม่ันใจอยางมีคุณภาพ  
ผลงานท่ีไดเปนท่ียอมรับของบุคคลที่เกี่ยวของ ชวยเพิ่มมูลคา  (Value  Added) แกองคกร  ผูบริหารใชเปน
ขอมูลในการบริหารงานกอใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี  ผลของการดําเนินงานขององคกรบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคา 

ปจจัยความสําเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน  สวนใหญวัดจากความยอมรับ
ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน  แตความสําเร็จจะเกิดข้ึนได ตองอาศัยเทคนิคการตรวจสอบ 
ประกอบกับทักษะของผูตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสรางมนุษยสัมพันธ  การส่ือสารใหเกิดความเขาใจ
และการยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจขององคกร    การรวบรวมหลักฐานขอมูล  ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ  
ที่ผูตรวจสอบภายในตองปรับใชใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณอันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกร 
อยางแทจริง     
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

คําชี้แจง 
  ในสวนของภาคผนวก  ประกอบดวยตัวอยาง 1-5 ตามรายละเอียดดานลางนี้โดยมี
จุดประสงคใหเห็นภาพในทางปฏิบัติในแตละเร่ือง และจะทําใหเกิดความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ในแตละ
ตัวอยางเพื่อใหสามารถบันทึกรายละเอียดในสวนตาง ๆ จึงไมไดใชขอมูลชุดเดียวตอเนื่องกัน 

ภาคผนวกท่ี 1   ตัวอยางการประเมินและจัดลําดับความเส่ียง 
ภาคผนวกท่ี 2   ตัวอยางแผนการตรวจสอบระยะยาว 
ภาคผนวกท่ี 3   ตัวอยางแผนการตรวจสอบประจําป 
ภาคผนวกท่ี 4   ตัวอยางแผนการปฏิบัติงาน  
ภาคผนวกท่ี 5   ตัวอยางกระดาษทําการ 

- กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน 
- กระดาษทําการแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
- กระดาษทําการสรุปขอตรวจพบ 

ภาคผนวกท่ี 6   ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ภาคผนวกท่ี 7   กฎบัตร 
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ภาคผนวก 1 

   การวางแผนการตรวจสอบภายในเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการตรวจสอบภายใน   ซ่ึงถือวา
เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากการวางแผนการตรวจสอบท่ีดี จะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานและทรัพยากรที่มีอยู การวางแผนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับความถูกตอง ครบถวน ของขอมูลท่ี
ใชในการวางแผน  โดยขอมูลท่ีหนวยตรวจสอบภายใน สป.ใชในการวางแผนการตรวจสอบประกอบดวย  2 สวน 
ไดแก 

1. จากการสํารวจขอมูลเพื่อประเมินระบบการบริหารจัดการในภาพรวมของหนวยงานใน 
สังกัด สป.  

2. จากผลการตรวจสอบภายในระหวางป 2549  - 2551  
 

การประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 

       วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบการดําเนนิงานตรวจสอบ
ภายในเปนการตรวจสอบและสอบทาน  เพื่อใหไดความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลทางการเงิน  การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกร  ท่ีสามารถนําไปสูการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานตามแนวทางการบริหารราชการที่มุงผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน ดงันั้น จึง
ตองมีการวางแผนการตรวจสอบไวเปนการลวงหนา  เพือ่ใหเหมาะสมกับจํานวนหนวยรับตรวจ  ระยะเวลา   
งบประมาณท่ีจะใชในการตรวจสอบ และอัตรากําลังของผูตรวจสอบ    รวมท้ังตองปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม   ดังนั้น การประเมินความเส่ียงจึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหสามารถวาง
แผนการตรวจสอบไดครอบคลุมภารกิจท่ีสําคัญและเปนไปอยางมีหลักเกณฑ มีประสิทธิภาพ และมีความ
เหมาะสมภายใตขอจํากัดตาง ๆ   โดยในการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  หนวยตรวจสอบภายใน สป.ไดคํานึง ถึงความสอดคลองกบัวัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบ
ท้ัง 3 ดาน  ไดแก 

 1. วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operation) โดยมุงเนนใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
ของแตละกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุมคา 
 2. วัตถุประสงคดานการเงิน (Finance)  เนนใหขอมูลท่ีเปนตัวเงิน  ท้ังจากงบการเงินและจาก
การปฏิบัติงานในกระบวนการท่ีจะตรวจสอบนั้น  เชน  ตนทุนตอหนวย    หรือตนทุนกิจกรรม  เปนตน  มี
ความถูกตอง  เพียงพอ  ครบถวน  เช่ือถือได  และทันเวลา     เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

3.   วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance)     จะเนนให
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีตรวจสอบมีความถูกตอ และสอดคลองกับกฎหมาย  ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ     ท่ี
กําหนด   ท้ังจากภายในองคกรและภายนอกองคกรหรือโดยหนวยงานกลาง 
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วิธีการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 

1. สํารวจความเสี่ยงการบริหารจัดการภาพรวมของหนวยงานในสังกดั สป. 
2.   รวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจเพ่ือประมวลผล 
3.   รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 เพื่อ 

ใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2552 
4.   สรุปความถ่ีของการตรวจพบ และความเสียหายท่ีเกดิข้ึนของหนวยรับตรวจ  
5.   นําขอ 2 และ ขอ 4 มาประเมินความเส่ียง และหาคาคะแนนความเส่ียง 
6.   จัดลําดับความเส่ียงโดยเรียงจากความเส่ียงสูงลงมาตํ่าสุด 
7.   นาํขอมูลท่ีไดจากการประเมินความเส่ียง ไปจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ 2552 
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 การจัดลําดับความเส่ียงรวม  
(จากการประเมินความเส่ียงตามการบริการจัดการภาพรวมและจากผลการตรวจสอบภายในท่ีผานมา) 

หนวยงาน 
คาคะแนนเฉล่ีย
ความเส่ียงรวม

ท้ังส้ิน 
หมายเหตุ 

1 กองคลัง  (กค.สป.) 5.32   

2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศสส.สป.) 3.71   

3 สํานักนโยบายและแผน (สนผ.สป.) 2.72   

4 สํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข (สตร.สป.) 2.70   

5 สถาบันดํารงราชานุภาพ (สดร.สป.) 2.65   

6 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น (สกถ.สป.) 2.63   

7 กองการตางประเทศ (ตท.สป.) 1.96   

8 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวดั (สบจ.สป.) 1.70   

9 กองกลาง (กก.สป.)(สงแบบประเมิน 3 ฝาย) 1.40   

10 ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปก.สป.) 1.32   

11 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 1.30   

12 สํานักกฎหมาย (สกม.สป.) 1.29   

13 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. (กพร.สป.) 1.29   

14 กองการเจาหนาท่ี (กจ.สป.) 1.26   

15 กองสารนิเทศ (สน.สป.) 1.24   

16   หนวยตรวจสอบภายใน (ตภ.สป.) 1.17   
    

  หมายเหตุ           1.  การจัดระดับความเส่ียง ระดับความเส่ียง 
ระดับ
คะแนน 

    ตํ่ามาก 1 

                                                                                                   ตํ่า 2 

                                                                                                        ปานกลาง 3 

                                                                                               สูง 4 

                                                                                                      สูงมาก 5 

                                2. นําผลการจัดลําดับความเส่ียงไปวางแผนการตรวจสอบภายในตอไป  
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ตารางสรปุผลการวเิคราะหความเสี่ยงแยกตามกิจกรรมการบริหารจัดการแตละดาน 

ดานกลยุทธ 

ดานโครงสราง 
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายผูบริหาร แผนกลยุทธ  จริยธรรม หนวยงาน 

ขอ 1 ขอ 4 รวม ขอ 2 ขอ 3 รวม ขอ 5 ขอ 7 รวม ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 12 รวม ขอ 30 รวม 

คาเฉลี่ย
คะแนน
ความเสี่ยง 

1 สนผ.สป. 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 2      2.00  1.20 

2 สตร.สป. 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 2 1 2 1.50 2      2.00  1.30 

3 ศสส.สป. 1 2 1.50 2 1 1.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 2 2.00 1.40 

4 กจ.สป. 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 1 1 1 1.25 1 1.00 1.05 

5 สน.สป. 2 3 2.50 2 1 1.50 3 1 2.00 1 1 1 1 1.00 1 1.00 1.60 

6 กพร.สป. 1 2 1.50 1 1 1.00 1 1 1.00 2 1 1 1 1.25 2 2.00 1.35 

7 สบจ.สป. 1 2 1.50 2 1 1.50 1 1 1.00 1 1 1 2 1.25 2 2.00 1.45 

8 สกถ.สป. 1 2 1.50 2 1 1.50 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 3 3.00 1.60 

9 สดร.สป. 2 1 1.50 1 2 1.50 1 1 1.00 2 2 2 1 1.75 1 1.00 1.35 

10  ศปก.สป. 1 2 1.50 1 1 1.00 1 2 1.50 1 1 1 2 1.25 3 3.00 1.65 

11 สกม.สป. 1 2 1.50 2 1 1.50 3 1 2.00 2 1 3 3 2.25 1 1.00 1.65 

12 กก.สป.(ประเมิน 3 ฝาย) 1.67 2.00 1.83 2.33 1.33 1.83 1.67 1.67 1.67 1.00 1.67 1.33 1.00 1.25 2 5.00 2.32 

13 ตท.สป. 1 2 1.50 1 1 1.00 3 2 2.50 1 1 3 3 2.00 2 2.00 1.80 

14 กค.สป. 3 2 2.50 1 1 1.00 3 3 3.00 2 3 1 3 2.25 2 2.00 2.15 

15 ตภ.สป. 1 1 1.00 1 1 1.00 1 2 1.50 1 1 2 1 1.25 1 1.00 1.15 

16 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 1 2 1.50 1 1 1.00 1 2 1.50 3 2 2 1 2.00 2 2.00 1.60 
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ตารางสรปุผลการวเิคราะหความเสี่ยงแยกตามกิจกรรมการบริหารจัดการแตละดาน (ตอ) 

                 

ดานการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน 

ดานการสื่อสาร 
 กระบวนการและวธิีการ

ปฏิบัติงาน 
  แผนและผลการปฏิบัติงาน  ระบบการควบคุมภายใน หนวยงาน 

ขอ 6 ขอ 11 รวม ขอ 13 ขอ 14 รวม ขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 รวม ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 รวม 

คาเฉลี่ย
คะแนน
ความเสี่ยง 

1 สนผ.สป. 1 1 1.00 3 2 2.50 2 1 1 1.33 2 1 2 1.67 1.63 

2 สตร.สป. 1 2 1.50 3 2 2.50 2 1 1 1.33 2 3 2 2.33 1.92 

3 ศสส.สป. 1 1 1.00 3 2 2.50 1 1 1 1.00 2 2 2 2.00 1.63 

4 กจ.สป. 1 1 1.00 3 2 2.50 1 1 2 1.33 2 1 1 1.33 1.54 

5 สน.สป. 3 2 2.50 2 1 1.50 3 1 1 1.67 1 1 1 1.00 1.67 

6 กพร.สป. 1 2 1.50 3 2 2.50 2 1 1 1.33 2 2 1 1.67 1.75 

7 สบจ.สป. 1 1 1.00 3 2 2.50 2 1 1 1.33 1 2 2 1.67 1.63 

8 สกถ.สป. 1 1 1.00 1 2 1.50 1 1 1 1.00 2 1 2 1.67 1.29 

9 สดร.สป. 1 1 1.00 3 1 2.00 1 1 1 1.00 2 2 2 2.00 1.50 

10  ศปก.สป. 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1 1.00 3 3 3 3.00 1.50 

11 สกม.สป. 1 3 2.00 3 2 2.50 1 3 1 1.67 1 1 1 1.00 1.79 

12 กก.สป.(ประเมิน 3 ฝาย) 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.00 1.67 1.67 1.44 2.00 2.00 1.67 1.89 1.67 

13 ตท.สป. 3 2 2.50 3 1 2.00 2 1 2 1.67 2 2 1 1.67 1.96 

14 กค.สป. 2 2 2.00 2 2 2.00 1 1 1 1.00 2 2 1 1.67 1.67 

15 ตภ.สป. 1 2 1.50 1 2 1.50 1 1 1 1.00 2 2 2 2.00 1.50 

16 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 3 2 2.50 2 3 2.50 1 1 1 1.00 3 3 3 3.00 2.25 
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ตารางสรปุผลการวเิคราะหความเสี่ยงแยกตามกิจกรรมการบริหารจัดการแตละดาน (ตอ) 

ดานการเงิน ดานกฏหมาย   

 การเงิน งบประมาณ พัสดุ  กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนวยงาน 

ขอ 18 รวม ขอ 19 ขอ 20 รวม ขอ 21 รวม 

คาเฉลี่ย
คะแนน
ความ
เสี่ยง ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 

คาเฉลี่ย
คะแนน
ความ
เสี่ยง 

คาเฉลี่ย
คะแนน
ความเสี่ยง
รวมทุก
ดาน 

1 สนผ.สป. 2 2.00 1 1 1.00 1 1.00 1.33 3 2 1 1 1 1.60 1.440 

2 สตร.สป. 2 2.00 1 1 1.00 1 1.00 1.33 1 1 1 1 1 1.00 1.390 

3 ศสส.สป. 2 2.00 1 3 2.00 1 1.00 1.67 1 1 1 1 1 1.00 1.420 

4 กจ.สป. 3 3.00 2 1 1.50 3 3.00 2.50 1 1 1 1 1 1.00 1.520 

5 สน.สป. 3 3.00 1 1 1.00 1 1.00 1.67 1 1 1 1 1 1.00 1.480 

6 กพร.สป. 2 2.00 1 1 1.00 3 3.00 2.00 1 2 1 1 1 1.20 1.575 

7 สบจ.สป. 2 2.00 1 2 1.50 1 1.00 1.50 1 1 1 1 1 1.00 1.390 

8 สกถ.สป. 1 1.00 2 1 1.50 1 1.00 1.17 1 1 1 1 1 1.00 1.260 

9 สดร.สป. 2 2.00 1 1 1.00 1 1.00 1.33 1 1 1 1 1 1.00 1.300 

10  ศปก.สป. 1 1.00 1 1 1.00 1 1.00 1.00 3 3 2 1 3 2.40 1.640 

11 สกม.สป. 2 2.00 1 1 1.00 2 2.00 1.67 1 1 1 1 2 1.20 1.580 

12 กก.สป.(ประเมิน 3 ฝาย) 2.33 2.33 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.11 1.00 1.33 1.00 1.00 1.33 1.13 1.81 

13 ตท.สป. 2 2.00 1 3 2.00 3 3.00 2.33 3 2 1 1 1 1.60 1.920 

14 กค.สป. 2 2.00 1 1 1.00 1 1.00 1.33 1 1 3 1 1 1.40 1.640 

15 ตภ.สป. 2 2.00 1 1 1.00 2 2.00 1.67 1 1 1 1 1 1.00 1.330 

16 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 2 2.00 1 1 1.00 1 1.00 1.33 1 2 1 1 1 1.20 1.600 
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การจัดลําดับความเส่ียงตามการบริหารจัดการภาพรวมทุกดาน 

   

หนวยงาน 
คาเฉล่ียคะแนน
ความเสี่ยงรวมทุก

ดาน 
1 กองการตางประเทศ (ตท.สป.) 1.920 

2 กองกลาง (กก.สป.)(สงแบบประเมิน 3 ฝาย) 1.807 

3  ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปก.สป.) 1.640 

4 กองคลัง  (กค.สป.) 1.640 

5 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 1.600 

6  สํานักกฎหมาย (สกม.สป.) 1.580 

7 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. (กพร.สป.) 1.575 

8 กองการเจาหนาท่ี (กจ.สป.) 1.520 

9 กองสารนิเทศ (สน.สป.) 1.480 

10  สํานักนโยบายและแผน (สนผ.สป.) 1.440 

11 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศสส.สป.) 1.420 

12 สํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข (สตร.สป.) 1.390 

13 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวดั (สบจ.สป.) 1.390 

14   หนวยตรวจสอบภายใน (ตภ.สป.) 1.330 

15 สถาบันดํารงราชานุภาพ (สดร.สป.) 1.300 

16 
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(สกถ.สป.) 1.260 

   

หมายเหตุ   นาํผลการจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากตารางน้ี  ไปรวมกบั  คะแนนผลการประเมินความ
เส่ียงจาก 

         ผลการตรวจสอบภายใน  ระหวางป 2549-2551  
 

 
 
 
 
 



 51 

การประเมินความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบท่ีผานมา   

 ระหวางป 2550-2551 (จํานวน 2 ป) 
 

คะแนนความเสี่ยง  =  ความถ่ีของการพบขอผิดพลาดในแตละหนวยงาน  X  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเม่ือเกิดขอผิดพลาด  

                            ความถ่ีของการพบขอผดิพลาดในแตละหนวยงาน   โดยกําหนดให         

ความถ่ีในการตรวจพบมากท่ีสุด    มีคาคะแนน  =  3 

ความถ่ีในการตรวจพบปานกลาง  มีคาคะแนน  =  2 

ความถ่ีในการตรวจพบนอย            มีคาคะแนน  = 1  

                           ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเม่ือเกิดขอผิดพลาดของแตละหนวยงาน   โดยกําหนดให  

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีคามากท่ีสุด   มีคาคะแนน       =     3 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีคาปานกลาง  มีคาคะแนน      =     2 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีคานอย            มีคาคะแนน      =     1 
 
 

   ความถี่ของการ  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

หนวยงานในสังกัด สป. ตรวจพบขอผิดพลาด  เมื่อเกิดขอผิดพลาด  
 ความเส่ียง  

    (1) (2) ( 3) = (1) X ( 2) 

1 สนผ.สป. 2 2 4 

2 สตร.สป. 2 2 4 

3 ศสส.สป. 2 3 6 

4 กจ.สป. 1 1 1 

5 สน.สป. 1 1 1 

6 กพร.สป. 1 1 1 

7 สบจ.สป. 2 1 2 

8 สกถ.สป. 2 2 4 

9 สดร.สป. 2 2 4 

10  ศปก.สป. 1 1 1 

11 สกม.สป. 1 1 1 

12 กก.สป.(ประเมิน 3 ฝาย) 1 1 1 

13 ตท.สป. 2 1 2 

14 กค.สป. 3 3 9 

15 ตภ.สป. 1 1 1 

16 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 1 1 1 
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                 จัดลําดับความเสี่ยงตามผลการตรวจสอบที่ผานมา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550 -2551     
      

 หนวยงานในสังกัด สป.    คะแนนความเสี่ยง    

     ( 3) = (1) X ( 2)   

 1 กค.สป. 9   

 2 ศสส.สป. 6   

 3 สดร.สป. 4   

 4 สนผ.สป. 4   

 5 สตร.สป. 4   

 6 สกถ.สป. 4   

 7 ตท.สป. 2   

 8 สบจ.สป. 2   

 9 ตภ.สป. 2   

 10 กจ.สป. 1   

 11 สน.สป. 1   

 12 กพร.สป. 1   

 13 ศปก.สป. 1   

 14 สกม.สป. 1   

  15 กก.สป.  1   

  16 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 1   
      

 หมายเหตุ      นําผลการจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากตารางน้ี ไปรวมกบั คะแนนผลการประเมิน   

             ความเส่ียงตามการบริหารจัดการภาพรวมทุกดาน    
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การหาคาความเสี่ยงรวม 

 (ความเสี่ยงตามการบริหารจัดการภาพรวม และ ความเสี่ยงจากผลตรวจสอบภายในท่ีผานมา) 

หนวยงาน 

คาเฉล่ีย
คะแนน
ความ

เสี่ยงรวม
ทุกดาน 

คาคะแนน
ความเสี่ยงที่
ไดจากผล

การ
ตรวจสอบ
ภายใน 

คา
คะแนน
เฉล่ีย
ความ

เสี่ยงรวม
ทั้งสิ้น 

1 กองคลัง  (กค.สป.) 1.64 9.00 5.32 

2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.สป.) 1.42 6.00 3.71 

3 กองการตางประเทศ (ตท.สป.) 1.92 2.00 1.96 

4 สํานักนโยบายและแผน (สนผ.สป.) 1.44 4.00 2.72 

5 สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข (สตร.สป.) 1.39 4.00 2.70 

6 สถาบันดํารงราชานุภาพ (สดร.สป.) 1.30 4.00 2.65 

7 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สกถ.สป.) 1.26 4.00 2.63 

8 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.) 1.39 2.00 1.70 

9 กองกลาง (กก.สป.)(สงแบบประเมิน 3 ฝาย) 1.81 1.00 1.40 

10  ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปก.สป.) 1.64 1.00 1.32 

11 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 1.60 1.00 1.30 

12  สํานักกฎหมาย (สกม.สป.) 1.58 1.00 1.29 

13 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. (กพร.สป.) 1.58 1.00 1.29 

14 กองการเจาหนาที่ (กจ.สป.) 1.52 1.00 1.26 

15 กองสารนิเทศ (สน.สป.) 1.48 1.00 1.24 

16 หนวยตรวจสอบภายใน (ตภ.สป.) 1.33 1.00 1.17 
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การจัดลําดับความเส่ียงรวม  
 (จากการประเมินความเส่ียงตามการบริการจัดการภาพรวมและจากผลการตรวจสอบภายในท่ีผานมา) 

       

หนวยงาน 
คาคะแนนเฉล่ีย
ความเส่ียงรวม

ท้ังส้ิน 
หมายเหตุ 

1 กองคลัง  (กค.สป.) 5.32   

2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศสส.สป.) 3.71   

3 สํานักนโยบายและแผน (สนผ.สป.) 2.72   

4 สํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข (สตร.สป.) 2.70   

5 สถาบันดํารงราชานุภาพ (สดร.สป.) 2.65   

6 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น (สกถ.สป.) 2.63   

7 กองการตางประเทศ (ตท.สป.) 1.96   

8 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวดั (สบจ.สป.) 1.70   

9 กองกลาง (กก.สป.)(สงแบบประเมิน 3 ฝาย) 1.40   

10 ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (ศปก.สป.) 1.32   

11 กลุมงานอํานวยการปลัดกระทรวง 1.30   

12 สํานักกฎหมาย (สกม.สป.) 1.29   

13 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. (กพร.สป.) 1.29   

14 กองการเจาหนาท่ี (กจ.สป.) 1.26   

15 กองสารนิเทศ (สน.สป.) 1.24   

16   หนวยตรวจสอบภายใน (ตภ.สป.) 1.17   
    

  หมายเหตุ            1.  เกณฑการจัดระดับความเส่ียง ระดับความเส่ียง 
ระดับคะแนน 

 
                             2. นําผลการจัดลําดับความเส่ียงไปวางแผนการตรวจสอบภายในตอไป 

  ตํ่ามาก 
1 

 
                                                                                                 

 ตํ่า 
2 

 
                                                                                                     

  ปานกลาง 
3 

 
                                                                                             

 สูง 
4 

 
                                                                                                   

  สูงมาก 
5 
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ภาคผนวก 2 

หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554  
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายของสวนราชการ 
 2. เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 
 3. เพื่อใหทราบวาขอมูลดานการเงินการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และทันกาล 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 หนวยรับตรวจท่ีจะตรวจสอบมีท้ังส้ิน 16 หนวยงาน โดยจะแบงการตรวจสอบเปน 3 ป ดังนี ้
 ปงบประมาณ พ.ศ.2552 
 1. ตรวจสอบดาน Financial & Compliance  จํานวน   5  หนวย   ดังนี้  
       1.1 กองคลัง สป.    
       1.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.  
                 1.3 สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและลูกจางกระทรวงมหาดไทย 
                 1.4 กองทุนสวัสดกิารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                 1.5 กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองด ี  
   2. ตรวจสอบดาน Performance จํานวน   2   โครงการ ดงันี้ 
    2.1 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะท่ี 1 - 3 
                 2.2 โครงการจัดหาเคร่ืองตัดสัญญาณโทรศัพทมือถือ (Cellular Jammer)   
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  1. ตรวจสอบดาน Financial & Compliance จํานวน  7  หนวย    ดังนี ้
     1.1 กองคลัง สป.  
               1.2  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.  
               1.3 สํานักนโยบายและแผน สป. 
     1.4 สํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข สป. 
               1.5 สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและลูกจางกระทรวงมหาดไทย 
               1.6 กองทุนสวัสดกิารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
               1.7 กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองด ี   
           2. ตรวจสอบดาน Performance จํานวน  2 โครงการ  จะดําเนินการคัดเลือกในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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           ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 1. ตรวจสอบดาน Financial & Compliance จํานวน  7  หนวย ดังนี ้
     1.1 กองคลัง สป.  
               1.2  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.  
               1.3 สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 
     1.4 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน สป. 
               1.5 สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและลูกจางกระทรวงมหาดไทย 
               1.6 กองทุนสวัสดกิารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
               1.7 กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองด ี      
 2. ตรวจสอบดาน Performance จํานวน 2  โครงการ จะดําเนนิการคัดเลือกในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 ผูรับผดิชอบในการตรวจสอบ 
 ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบมีจํานวนท้ังส้ิน  5  คน ประกอบดวย 
 1. นางสุกัญญา          รุงมณี  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สป.  
 2. นางเสาวลักษณ         สุขสันต์ิ  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7ว     
 3. นางวาสนา                ผลหวา  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7ว 
 4.  นางวณิีกาญจน          วรวิวัฒน  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7ว  
 5.   นางเกษรทิพย           นิวาสวฒิุกิจ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7ว 

งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ 

รายการ งบประมาณ 2552 งบประมาณ 2553 งบประมาณ 2554 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
คาใชจายในการฝกอบรม 

100,000.- 
30,000.- 

120,000.- 
50,000.- 

150,000.- 
50,000.- 

รวม 130,000.- 170,000.- 200,000.- 

 
   ลงช่ือ                        ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
                 (นางสุกัญญา  รุงมณี) 
                 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สป. 

 
   ลงช่ือ                        ผูอนุมัติ 
          
 
                                                                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

 
ปงบประมาณ / จํานวนคน 

วัน ลําดับท่ี หนวยรับตรวจ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
2552 2553 2554 

รวม
จํานวน 
คน /วัน 

ตรวจสอบดาน Financial & Compliance Audit 
1. กองคลัง สป.  5.32 5/220 5/180 5/180 5/580 
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  3.71 2/80 2/40 2/40 2/160 
3. สํานักนโยบายและแผน สป. 2.72 - 2/40 - 2/40 
4. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.  2.70 - 2/40 - 2/40 
5. สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.  2.65 -  2/40 2/40 
6. สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน สป. 2.63 -  2/40 2/40 
7. สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและลูกจางกระทรวงมหาดไทย  1/40 1/40 1/40 1/120 
10. กองทุนสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  1/15 1/15 1/15 1/45 
11. กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี  1/15 1/15 1/15 1/45 

ตรวจสอบดาน Performance Audit 
1. โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ 1-3  5/150   5/150 
2. โครงการจัดหาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพทมือถือ (Cellular Jammer)   5/150   5/150 
3. จะดําเนินการคัดเลือกโครงการใน ป 2553 จํานวน 2 โครงการ   5/300  5/300 
4. จะดําเนินการคัดเลือกโครงการใน ป 2554 จํานวน 2 โครงการ    5/300 5/300 

การใหคําปรึกษา 
1. งานการใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ    

การบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในองคกร 

  
5/170 

 
5/170 

 
5/170 

 
5/510 

งานอ่ืน ๆ  
1. งานการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน 

สป.  
 

5/25 5/25 5/25 5/75 

2. งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน สป.มท.   1/10 1/10 1/10 1/30 
3. งานการจัดทํากฏบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน สป.          1/5 1/5 1/5 1/15 
4. งานจัดทําตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ของ สป.

มท. 
 

5/150 5/150 5/150 5/450 

5. งานสนับสนุนการจัดทําตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ   ของ  สป.มท. 

 
5/50 5/50 5/50 5/150 

6. งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  5/120 5/120 5/120 5/360 
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 หมายเหตุ    

 1.  ตรวจสอบสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและลูกจางกระทรวงมหาดไทย  ตาม    
ขอบังคับการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและลูกจาง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2532 

              2.  ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบสํานกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดสวสัดิการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2548 

                            3.  ตรวจสอบกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุน 
                                สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี พ.ศ. 2546 
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ภาคผนวก 3 

หนวยตรวจสอบภายใน   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อพิสูจนความถูกตองและความเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ  ทางดาน 
งบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  และดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 

3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของหนวย 
รับตรวจ วาเพยีงพอและเหมาะสม 

4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนนิงาน   ตลอดจนให 
ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ใหมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานรวมท้ังใหมีการบริหารจดัการท่ีดี 

5. เพื่อใหหวัหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและ 
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 
 หนวยตรวจสอบภายใน สป.  ดําเนินการ ดังนี้  
            1.  งานตรวจสอบ โดยตรวจสอบดาน Financial & Compliance และดาน Performance  มีหนวยรับตรวจ
และโครงการท่ีจะตรวจสอบ ดังนี้ 
         1.1  กองคลัง สป. จํานวน 5 กจิกรรม /เขาตรวจสอบ 6 คร้ัง ดังนี้ 
                        -  การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน และการบัญชี 
                        -  การจายเงิน  (ใบสําคัญคูจาย)  จํานวน 2 คร้ัง 
                        -  เงินยมื 
                        -  การควบคุมวัสดุ ครุภณัฑ และยานพาหนะ 
                        - การจัดซ้ือจดัจาง 
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                 1.2  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.  จํานวน 4 กิจกรรม 
                       - การควบคุมวสัดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะ 
                       - การจัดซ้ือจดัจาง 
                             -  โครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระยะที่ 1- 3 
                       - โครงการจัดหาเคร่ืองตัดสัญญาณโทรศัพทมือถือ (Cellular Jammer) 
 
                1.3  สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการและลูกจางกระทรวงมหาดไทย     
                1.4  กองทุนสวัสดกิารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
                1.5  กองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองด ี

         2. งานการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง ของหนวยตรวจสอบภายใน สป. 
         3.   งานสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายใน สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
         4.  งานการจัดทํากฏบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน สป.         
           5.  งานจัดทําตัวช้ีวดัท่ี 9  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของ สป.มท. 
         6.  งานสนับสนนุการจดัทําตัวช้ีวดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2551   ของ  
สป.มท. 
         7.  งานการใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน   การบัญชี    การพัสดุ   การบริหารความเส่ียง  ระบบการ
ควบคุมภายใน และการปรับปรุงการปฏิบัติงานในองคกร 
         8. งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดแนบทาย) 

ผูรับผดิชอบในการตรวจสอบ 
 1.  นางสุกัญญา รุงมณี  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 8 
 2.  นางเสาวลักษณ สุขสันต์ิ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7ว 
 3.  นางวาสนา  ผลหวา  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7ว 
 4.  นางวณิีกาญจน วรววิัฒน เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7ว 
            5.  นางเกษรทิพย         นิวาสวุฒิกิจ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7ว  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีจะใชในการตรวจสอบ ประกอบดวย 
 1. คาใชจายในการเดินทาง  เปนเงิน        100,000.- บาท 
 2. คาอบรม / สัมมนา เปนเงิน                     30,000.- บาท 
   รวมเปนเงินท้ังส้ิน      130,000.- บาท 
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ลงช่ือ                สุกัญญา  รุงมณี                 ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 

                                                                 (นางสุกัญญา  รุงมณ)ี 
                                                    หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สป. 

 
ลงช่ือ              ตอพงษ  อํ่าพันธุ             ผูอนุมัติ 

            (นายตอพงษ  อํ่าพันธุ) 
                         ผูวาราชการจงัหวัดเพชรบูรณ  รักษาราชการแทน 
                                    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  รักษาราชการแทน 

                 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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แผนการตรวจสอบการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
ที่ งาน/โครงการที่จะ

ตรวจสอบ 
วัตถุประสงคของงาน/โครงการที่จะ

ตรวจสอบ 
วัตถุประสงคของการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาตรวจสอบ   

(คน / วนั) 
งบประมาณที่ใชใน
การตรวจสอบ 

สาเหตุที่เลือกตรวจสอบ 

1. โครงการพัฒนาศูนย
ขอมูลกลางของ
กระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดพรอมติดตั้ง
ระยะที่ 1 - 3 
วงเงินงบประมาณ 
347,757,500.- บาท 

1. เพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดโดย
รวบรวมขอมูลผานทางระบบเครือขาย 
2. บูรณาการขอมูลจากฐานขอมูลของสวน
ราชการจัดรูปแบบและแปลงขอมูลใหอยู
ในมาตรฐานเดียวกันกับศูนยขอมูล
ระดับชาติ(NOC) และระดับกระทรวงตาง 
ๆ  
3. จัดทําระบบมาตรฐานของขอมูลและ
การจัดเก็บขอมูลของกระทรวงมหาดไทย
ใหมีรูปแบบมาตรฐานเพื่อไมใหสับสนและ
ซ้ําซอน 
4. จัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลการ
นําเสนอขอมูลแกนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผูบริหารของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงและสวนราชการตาง ๆ รวมทั้ง
การใหบริการแกประชาชน 

1. เพื่อใหทราบวาผลการ
ดําเนินงานโครงการ
เปนไปตามสัญญาหรือไม 
เพียงใด 
2. เพื่อใหทราบถึงผลลัพธ
หรือผลกระทบและสาเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานโครงการฯ 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงแกไข
ดําเนินงานโครงการฯให
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตอไป 

5 คน/150 วัน 30,000.- บาท 1.วงเงินงบประมาณสูง 
2. มีการสงมอบงานลาชา
และมีการตัดลดรายการ 
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ที่ งาน/โครงการที่จะ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงคของงาน/โครงการที่จะ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ ระยะเวลาตรวจสอบ    
(คน / วนั) 

งบประมาณที่ใชใน
การตรวจสอบ 

สาเหตุที่เลือก
ตรวจสอบ 

2. โครงการจัดซื้อพรอม
ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณ
โทรศัพทมือถือ (Cellular 
Jammer) 
วงเงินงบประมาณ 
87,493,900  บาท 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปองกัน
ควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการใน 5 จว.ชายแดน
ภาคใต 
2. เพื่อปองกันการจุดระเบิดดาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ รีโมท รถยนต และ
วิทยุควบคุมระยะไกลตางๆ 
3. เพื่อพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยสถานที่ และบุคลากรของ
ทางราชการ 

1. เพื่อใหทราบวาผลการ
ดําเนินงานโครงการเปนไปตาม
สัญญาหรือไม เพียงใด 
2. เพื่อใหทราบถึงผลลัพธหรือ
ผลกระทบและสาเหตุที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานโครงการฯ 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขดําเนินงาน
โครงการฯใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ตอไป 

5 คน / 150 วัน 70,000.- บาท 1.วงเงิน
งบประมาณสูง 
2.โครงการฯ ยงัไม
สามารถสงมอบ
ของไดภายใน
สัญญา (กําหนด สง
มอบ 20 พ.ค. 2551) 
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ภาคผนวก 4 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
แผนการปฏิบัติงาน * 

 
หนวยรับตรวจ  กองพัสด ุ

กิจกรรมท่ีตรวจสอบ งานจัดซ้ือครุภณัฑ 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ในเร่ืองการจัดซ้ือครุภัณฑ 
2. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑตาม
แผนการ 
ปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 

วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 
1. เพื่อใหทราบวาการจัดซ้ือครุภัณฑเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อใหทราบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือครุภัณฑเปนไปอยางเหมาะสมและมี

ผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามแผนฯ 
3. เพื่อใหทราบวาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีกําหนดไวสามารถควบคุม

ความเส่ียง  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือครุภัณฑ ไดปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด 

4. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการจัดซ้ือครุภัณฑไมเปนไปตามแผนฯ    
5. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือ

ครุภัณฑใหมี        
ประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
      1. ตรวจสอบแผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือครุภัณฑป 2546     และแผนการปฏิบัติงานดานการ
จัดซ้ือ ครุภัณฑป 2547 
      2.  ตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑของป 2546  ท่ีไมเปนไปตามแผนฯ ทุกรายการ   
 3.  สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซ้ือครุภัณฑ 
                                ฯลฯ  
จํานวนวันในการตรวจสอบ 15  วันทําการ 
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วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ รหัสกระดาษทําการ 
1.     สอบทานแผน-ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ    
        สอบถามและสังเกตการณการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ 
        ครุภัณฑ  พรอมทั้งจัดทํา Flowchart เก่ียวกับกระบวนการ    
        จัดซื้อครุภัณฑ  และหารือกับหนวยรับตรวจ 
2.     สอบทานและทําความเขาใจกับหนวยรับตรวจเก่ียวกับ 
ระบบ 

  การควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑที่หนวย 
        รับตรวจกําหนด 
3.     ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑวาจัดทํา 

 เหมาะสมและเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
       หรือไม  ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
      - ขั้นตอนการจัดทําแผนฯ     
      - ขั้นตอนการจัดซื้อ  ระยะเวลาจัดซื้อ  และความ เหมาะสม 
         ของปริมาณจัดซื้อ 
      - ความเหมาะสมของระยะเวลาการจายชําระใหเจาหน้ี 
                  ฯลฯ 
4.    ตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑเปนไป 
       ตามแผนฯ ที่กําหนดหรือไม  ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงาน 
       ไมเปนไปตามแผนฯ ใหหาขอเท็จจริงวาเกิดจากสาเหตุใด 
       และมีผลกระทบอยางไรบาง     โดยสัมภาษณเจาหนาที่ 
        ผูรับผิดชอบและสังเกตการณการปฏิบัติงาน 
5.    สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑที่จัดทําเปน 
        Flowchart ตามขอ 3  วาเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
       ที่เก่ียวของหรือไม 
6.    สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑที่ไมสามารถ  
      ดําเนินการไดตามแผนฯ วาเกิดจากขั้นตอนใดของ 
      กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑที่กําหนดไว  และควรปรับปรุง 
      แกไขอยางไรบาง  โดยเปรียบเทียบ สอบถาม สัมภาษณและ 
      สังเกตการณการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ 
7. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อ   ครุภัณฑ 
    วารัดกุม เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
    ไดหรือไม  และควรมีการเพ่ิมหรือลดการควบคุมหรือไม 
     และในเรื่องใด   

น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังมั่น 
 
 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
 
 
 
 
 
 
 
        ”                 ” 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังมั่น 
 
 
นางสามคัคี  จิตต้ังมั่น 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังมั่น 
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วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ รหัสกระดาษทําการ 
8.   สังเกตการณการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการ 
      จัดซื้อครุภัณฑวาไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 
       ที่กําหนดหรือไม อยางไร  หากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระบบ 
      การควบคุมภายในที่กําหนด  ใหหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร 
      มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานใดและมีแนวทางแกไข 
      อยางไร 
9. สรุปปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแกไข 
      ตางๆ ที่ไดจากการตรวจสอบทั้งหมด 
10. ขยายผลการตรวจสอบ เพื่อใหไดหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่ 
      ตองการ 
11. ประชุมกับหนวยรับตรวจ 
12. สรุปและรางรายงานผลการปฏิบัติงาน 

น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
 
 
 
 
 
นางสามัคคี  จิตต้ังมั่น 
น.ส.รุงอรุณ  พากเพียร 
         ”                 ” 
 
         ”                 ” 
         ”                 ” 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………… 
 

 
 
ผูจัดทํา……………………………………….. 
วันที่………………………………………….. 
 
ผูสอบทาน…………………………………… 
วันที่………………………………………….. 
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ภาคผนวก 5 
 

 
สวนราชการ …………………………………….. 
หนวยตรวจสอบภายใน …………………………. 
 

กระดาษทําการการเก็บรักษาเงิน 
หนวยรับตรวจ …………………………………………     ผูจัดทํา  
……………………………………………….. 
ผูรับตรวจ ………………………………………………  ว / ด / ป ที่จัดทํา 
……………………………………… 
ณ วันที่ …………………………………………………  ผูสอบทาน 
……………………………………………. 
       ว / ด / ป ที่สอบทาน …………………………………. 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
แหลงท่ีมา 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. ที่เก็บเงิน (ตูนิรภัย กําปน หรือหีบเหล็ก)     (   ) ไมมี    (   ) มี  ดังน้ี 
  ชนิด    ………………………………………………….. 
  ขนาด  ………………………………………………….. 
  กุญแจ ………………………………………………….. 
2. สถานที่เก็บรักษาเงิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
3. เวรยามรักษาสถานที่เก็บรักษาเงิน     (   ) ไมมี    (   ) มี  ดังน้ี 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   
………………………………………………………. 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   
……………………………..………………………… 
4. กรรมการเก็บรักษาเงิน 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   
………………………………………………………. 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   
……………………………………………..………… 
    ช่ือ ………………………………………………….. ตําแหนง   
………………………………………………………. 
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เคร่ืองหมายตรวจสอบ 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………
… 
ความเห็นและขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 
กระดาษทําการ 

 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
หนวยงาน ………………….. 

ดาน  ทรัพยสิน 
คําถาม มี/ 

ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. มีการแจงนโยบายการบริหารทรัพยสินให 
    หนวยงานทราบ 
2. มีการแจงแผนการจัดหาทรัพยสินประจําปให 
    แตละหนวยงานทราบ 
3. มีการสํารวจความตองการใชทรัพยสินลวงหนา 
    กอนดําเนินการจัดซื้อทุกครั้ง 
4. มีการแบงแยกหนาที่รับผิดชอบดําเนินการจัดหา 
    ทรัพยสินชัดเจนและเหมาะสม 
5. มีการจัดหาทรัพยสินที่มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน 
    ที่กําหนด 
6. มีคูมือวิธีการใชและดูแลทรัพยสินแตละประเภท 
    ใหแกเจาหนาที่ 
7. มีการอบรมเจาหนาที่ใหทราบวิธีการใชงานของ 
    ทรัพยสินที่มีเทคโนโลยีที่ซับซอน 
8. มีการมอบหมายเจาหนาที่ผูใชในการควบคุม 
    ดูแลและเก็บรักษาทรัพยสินเมื่อเสร็จสิ้นการ 
    ใชงาน 
9. มีการเก็บรักษาทรัพยสินในสถานที่เหมาะสม 
    และปลอดภัย 
10. มีการบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสินเปนปจจุบัน 
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วันราชการ …………………………………….. 
หนวยตรวจสอบภายใน …………………………. 
 

กระดาษทําการสรุปขอตรวจพบ 
หนวยรับตรวจ …………………………………………     ผูจัดทํา  ………………………………………………….. 
ผูรับตรวจ ………………………………………………  ว / ด / ป ที่จัดทํา ………………………………….……… 
ณ วันที่ …………………………………………………  ผูสอบทาน …………………………………………….… 
       ว / ด / ป ที่สอบทาน …………………………………….. 
 
กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 …………………………………………………………………………………………. 
ประเด็นการตรวจสอบ 
 …………………………………………………………………………………………. 
หลักเกณฑ (Criteria) 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
สิ่งที่เปนอยู (Condition) 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
ผลกระทบ (Effect)  
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุ (Cause)  
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ (Recommendation) 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางแผนการแกไข 
การติดตามผล  :- 
      - ระยะเวลาที่จะติดตามผล
 …………………………………………………………………………………………………… 
      - ผลการติดตาม  
 ………………………………………………………………………………………… 
 

รหัสกระดาษทําการ ………… 
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ภาคผนวก 6 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจําเดือน ………………. พ.ศ. …………………. 

 
หนวยรับตรวจ กองพัสดุ 
 
เร่ืองท่ีตรวจ งานจัดซื้อครุภัณฑ 
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  1. เพ่ือใหทราบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปอยางเหมาะสมและมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนฯ 
  2. เพ่ือใหทราบวาการจัดซื้อครุภัณฑเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เก่ียวของ 
  3. เพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายในดานการจัดครุภัณฑวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ  
  1. ตรวจสอบแผน – ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑป 2546  และแผนการปฏิบัติงานดานการ
จัดซื้อครุภัณฑป 2547 
  2. ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑของปงบประมาณ 2546  ไมเปนไปตามแผนทุกรายการ 
  3. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑ 
     ฯลฯ 
 
ระยะเวลาที่เขาตรวจสอบ เขาตรวจสอบระหวางวันที่ 6-27  ตุลาคม 2546 
 
วิธีการตรวจสอบ 
  1. สอบทานแผน – ผลการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อครุภัณฑ 
  2. สอบทานกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ 
  3. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อครุภัณฑ โดยการสอบถาม และใชแบบสอบถาม
สํารวจระบบการควบคุมภายใน  สังเกตการณการปฏิบัติงาน 
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สรุปผลการตรวจสอบ  (สิ่งท่ีตรวจสอบ) 
  1. 
……………………………………………………………………………………………………….…. 
  2. 
……………………………………………………………………………………………………….…. 
  3. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
      ฯลฯ 
 
 
ขอเสนอแนะ 
  1. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
  2. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
       ฯลฯ  
 
สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบคร้ังกอน 
  1. 
………………………………………………………………………………………..……………………. 
  2. 
………………………………………………………………………………………………..……………. 
       ฯลฯ  
คณะผูตรวจสอบภายใน 
  1. นายเที่ยงธรรม ปญญาดี  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 8 
  2. นางสามัคคี จิตต้ังมั่น  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว. 
  3. น.ส.คํานึงนิจ ต้ังเจริญ  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ว. 
  4. น.ส.รุงอรุณ พากเพียร  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ว. 
 
 
 
       ลงช่ือ   ……………………………………… 
                              (นายเที่ยงธรรม   ปญญาดี) 
                              หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก 7 

กฎบัตร 
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บรรณานุกรม 
 
  คูมือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายในนี้ เปนขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายใน      จําเปนตอง
ศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดจากเอกสารและตําราทางวิชาการตาง ๆ  เชน 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  พ.ศ.2542   :   กระทรวงการคลัง 
2. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ   :  

กรมบัญชีกลาง 
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  :  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศ

ไทย 
4. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing  :  The Institute of Internal Auditors 
5. หนังสือ  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  แนวคิดและกรณีศึกษา   :   อุษณา  ภัทรมนตรี 
6. หนังสือ  คูมือการตรวจสอบภายในสําหรับสวนราชการ  การทํากระดาษทําการ    :   กรมบัญชีกลาง 
7. หนังสือ แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ     :    กรมบัญชีกลาง 
8. หนังสือ แนวปฏิบัติประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ    :   กรมบัญชีกลาง 
9. หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน  :   กรมบัญชีกลาง 

 


