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ค าน า 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเล่มนี้ เพื่อก าหนด
ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการตรวจสอบภายใน และน าไปใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
กระบวนการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน และกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ 

  ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบภายใน 
ได้แก่ กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดท ารายงานและติดตามผล เพื่อให้  
ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก าหนด  รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
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วัตถุประสงค์ 

 การจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน/กระบวนการตรวจสอบภายใน 

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  

 

ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบภายใน 3 ขั้นตอน 
ได้แก่  

1. การวางแผนการตรวจสอบ  
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
3. การจัดท ารายงานและติดตามผล  
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บทที่ 1 

การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงควรมีความเข้าใจภาพรวมการตรวจสอบ
ภายใน มีความรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา เพิ่มมูลค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติของส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงควรประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และภารกิจขององค์กร  
 2. เป็นนักวางแผน วิเคราะห์ ประเมินผล ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว วางแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี วางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง  

3. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม การปกปิดความลับ และ
ความสามารถในหน้าที่ 

1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ
การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

2. ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด

ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ข้อ 2 ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้
หน่วยงานภาครัฐ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ)  ถือปฏิบัติ  กรมบัญชีกลางจึงก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
ตามหนังสือที่ กค 0409.2/ว.614ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดังนี้ 

2.1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึงการตรวจสอบหลักฐาน ต่าง ๆ 
อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยยกตัวอย่างของงานบริการให้ความเช่ือมั่น ได้แก่ 

(1) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมิน     ความ
เสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริต ด้านการเงิน  การบัญชี 
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(2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนว
ปฏิบัติ และนโยบายที่ก าหนดไว ้

(3) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) หมายถึงการตรวจสอบความ
ประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

(4) การตรวจสอบอื่น ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่นนอกเหนือจากข้อ 1.1 – 1.3 เช่น การ
ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็น    กรณีพิเศษ) 
เป็นต้น 

2.2. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) หมายถึงการบริการให้ค าปรึกษา แนะน าและ
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานของขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น  

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องประเมินความเสี่ยงของหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit 
Universe) พร้อมทั้งรับนโยบายและความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี)  และหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ  รวมทั้งน าผลการประเมินความเสี่ยง นโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นดังกล่าว มาวางแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี เพื่อให้งานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน  
กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
โดยตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 18 ได้ก าหนดขอบเขตของการ
ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง  

3.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

3.2 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

3.3 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
3.4 ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น  
3.5 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
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4. หน้าที่และความรับผดิชอบ 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแนวทางที่
มาตรฐานและระเบียบการตรวจสอบภายในก าหนดไว้  ดังนี้ 

4.1. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
ด าเนินงานด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4.2. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

4.3. จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผนการตรวจสอบ
ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของ
ทุกปี 

4.4. เสนอรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อย 2 เดือนนับจากวันที่
ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องตรวจสอบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้
รายงานผลการตรวจสอบทันที เพื่อพิจารณาสั่งการ ส่งส าเนาให้หน่วยรับตรวจและส านักต้นสังกัดทราบ 

4.5. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบแล้วรายงานผลการด าเนินการต่ออธิบดี
เพื่อทราบ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมทั้งการวิเคราะห์ในภาพรวมปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาองค์กรเสนออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4.6. ประเมินภายในองค์กรให้ครอบคลุมงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้ค าปรึกษา ประกอบด้วยการ
ติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนินไปและการประเมินตนเองเป็นระยะ โดยเน้นการประเมินส่วนของ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐทั้งหมด 

4.7. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
และข้อเสนอแนะในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

4.8. ประสานงานกับกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงฯ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรมฯ 

4.9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่หน่วยรับตรวจร้องขอหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วหรือตามที่
เห็นสมควรแก่กรณี ทั้งนี้งานดังกล่าวต้องเป็นงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและไม่ท าให้ผู้ ตรวจสอบ
ภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจ 
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4.10. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบและประเด็นข้อตรวจพบอย่าง        
น้อย 3 ครั้งในรอบปีและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานของ         กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

4.11. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความช านาญการในด้านวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

4.12. น าผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน  

4.13. การจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายในต้องเสนอต่ออธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

4.14. มีการก าหนดกรอบคุณธรรมที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วเผยแพร่ให้บุคลากร
ของกลุ่มตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ทราบรวมทั้งมีการส ารวจ
ประเมินผลสรุปเสนอส่วนราชการ 
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บทที่ 2 

กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. การวางแผนการตรวจสอบ  

     1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
1.1.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และน าผลมา

ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงในระดับกิจกรรม และ
ระดับหน่วยงาน และน าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินความเสี่ยง 
          (1.1) ระดับกิจกรรม เป็นการประมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการเอกสาร

หลักฐานที่ใช้ ประกอบด้วย 
- แผนงาน/โครงการ 
- แผนปฏิบัติราชการ 
- งบประมาณที่ได้รับ 
- ระบบการควบคุมภายใน 
- นโยบายผู้บริหาร/นโยบายรัฐบาล 
- ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 

            (1.2) ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
เอกสารหลักฐานที่ใช้ ประกอบด้วย 
    - รายงานค าขอนิติบุคคลที่จดทะเบียน 
   - รายงานนิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงิน   
   - ข้อมลูการเขา้ตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
   - จ านวนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมทุกประเภท 

- จ านวนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
- จ านวนเงินรายได้ค่าปรับคด ี

   - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบภายใน 
- ระบบการควบคุมภายใน 

   (2) ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี
        (2.1) ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
และด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
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        (2.2) เกณฑ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความเสี่ยงสูง มีคะแนน 
3 คะแนน ความเสี่ยงปานกลาง มีคะแนน 2 คะแนน และความเสี่ยงต่ า มีคะแนน 1 คะแนน 
        (2.3) จัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรใน
องค์กรกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อน าผลไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
        (2.4) ปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงตามความเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบต่อไป 
   (3) วิเคราะห์ข้อมูลใน 3 ระดับของแต่ละปัจจัยเสี่ยงจากเอกสารหลักฐานที่รวบรวม
ได้ เพื่อระบุความเสี่ยงระดับกิจกรรม หรือระดับหน่วยงานแล้วแต่กรณี 

(4) สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับกิจกรรม หรือระดับหน่วยงาน แยกตาม
การบริหารจัดการแต่ละด้าน 
   (5) จัดล าดับความเสี่ยงระดับกิจกรรม หรือระดับหน่วยงาน ตามการบริหารจัดการ
ภาพรวมทุกด้าน 

(6) คัดเลือกกิจกรรม หรือหน่วยรับตรวจตามผลการประเมินความเสี่ยง  
(7) จัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 

   1.1.2 วางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี ตามผลการประเมิน
ความเสี่ยงในระดับกิจกรรม และระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย  
    - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
    - ขอบเขตการตรวจสอบ 
    - ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
    - ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
    - งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 

1.1.3 การเสนอแผนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับ
การอนุมัติให้กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงภายในเดือนตุลาคม 

    1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
  (1) ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญ  การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนด าเนินการ   ดังนี้ 

       (1.1) การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ โดยการส ารวจข้อมูล และประเมินระบบการ
ควบคุมภายในเพิ่มเติม เพื่อทราบประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญในแต่ละเรื่องที่ตรวจสอบ การก าหนดประเด็น
การตรวจสอบที่ส าคัญได้จะช่วยให้ได้ผลงานตรวจสอบที่เป็นประโยชน์และการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะผู้ตรวจสอบ ไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตรวจสอบเรื่องที่เลือกขึ้นมา
ตรวจสอบได้ทุกประเด็นหรือทุกแง่มุมของการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญเท่าที่จะท าได้ 
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     (1.2) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ทราบประเด็นข้อตรวจพบ    
หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะเป็นเครื่อง
ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบต้องค านึงว่าตนเองต้องสามารถหาค าตอบ
และสรุปผลการตรวจสอบในขั้นตอนของการรายงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในทุก
ประเด็นที่ก าหนดไว้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่ก าหนดขึ้นมานั้น  จะช่วยในการระบุถึงลักษณะ
ของเรื่องที่ตรวจสอบและการเสนอรายงาน ผู้ตรวจสอบจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และระบุวัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบให้ชัดเจน 

   (1.3)  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ระบุเอกสารหลักฐาน และปริมาณที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ การก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบเป็น
กรอบของการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ระบุว่างานตรวจสอบ จะครอบคลุมในเรื่องใด และมีกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน
อย่างไร โดยขอบเขตของการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ ดังนั้น         
ผู้ตรวจสอบต้องก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละ
ประเด็น เช่น หน่วยด าเนินการ ช่วงเวลาในการด าเนินการ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ เป็นต้น 

     (1.4)  การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในแต่ละเรื่อง ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์   การประเมินผล   และการบันทึกข้อมูลที่
ได้รับในกระดาษท าการ อันจะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถว้น และเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบ การ
จัดท าแนวการตรวจสอบ ควรก าหนดรายละเอียดของวิธีปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีล าดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานใน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนึ่ง ในการระบุรายละเอียดของวิธี
ปฏิบัติงานและล าดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานในแนวการตรวจสอบ ควรอธิบายให้ชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปใช้เป็น
แนวทางส าหรับทีมงานตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่ก าหนดไว ้

 (2) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานก่อนที่จะน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

    2.1 แจ้งหน่วยรับตรวจ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ พร้อมจัดเตรียม/จัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ 

    2.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในให้เหมาะสม
กับงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

    2.3 บรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพื่อให้ทีมตรวจสอบได้รับทราบถึง
วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบ รายละเอียด
การเดินทางและกระดาษท าการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 

    2.4 ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น จากเอกสารโครงการ/รายงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ใน
การตรวจสอบ ก่อนการตรวจสอบภาคสนาม 

         2.5 ประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าทีมตรวจสอบ
จะเป็นผู้ด าเนินการประชุม   อธิบายวัตถุประสงค์  รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ   
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         2.6 หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีม เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการตรวจสอบ  และขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้  พร้อมควบคุมเวลา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

2.7 น าแผนการปฏิบัติงานมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ โดยเก็บรวบรวมหลักฐาน และ
กระดาษท าการให้ครบถ้วนเพียงพอที่จะสรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี ้
 2.7.1 รวบรวมข้อมูล 

ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูล
ที่รวบรวมควรมีลักษณะดังนี ้

      (1) ความน่าเชื่อถือ (Reliable) คือ หลักฐานที่ได้มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ 
ซึ่งอาจพิจารณาจากแหล่งที่ได้มาของข้อมูลจากภายในหรือภายนอก หรือเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยตรงไม่ผ่าน
ผู้รับการตรวจสอบ 

  (2) ความเพียงพอ (Sufficient) คือ หลักฐานที่สามารถสรุปความเห็นได้ในทิศทาง
เดียวกัน ไม่ได้หมายถึงปริมาณของหลักฐาน แต่หมายถึงความชัดเจนที่น าไปสู่การสรุปผลการตรวจสอบ 

   (3) ความเกี่ยวข้อง (Relevant) คือ หลักฐานต้องมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
การสรุปผลการตรวจสอบ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

   (4) ความมีประโยชน์ (Useful) คือ หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและการ
สรุปผล ซึ่งอาจพิจารณาได้จากความทันเวลาและมีน้ าหนัก มีสาระต่อการสรุปผลการตรวจสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2.7.2 วิเคราะห์และประเมินผล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และประเมินผล

ว่าผลที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างกับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและความมีประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากผลการปฏิบัติงานแตกต่างจากสิ่งที่ควรจะเป็น ต้องวิเคราะห์ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง 
และผลกระทบนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
  2.7.3 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 

เมื่อวิเคราะห์และประเมินผลแล้ว น าข้อมูลที่วิเคราะห์และประเมินผลที่ได้มาสรุปว่า จากการ
ตรวจสอบได้ข้อตรวจพบอะไรบ้างในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ การสรุปประเด็นข้อตรวจพบจึงเป็นการสรุปผลการ
ตรวจสอบว่าข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง (Condition) ที่ได้จากกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานเป็น
อย่างไร แตกต่างจากสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) หรือไม่ อย่างไร ข้อตรวจพบดังกล่าวมีสาเหตุ     
เกิดจากอะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อเรื่องที่ตรวจสอบอย่างไร และมีข้อเสนอแนะที่จะแก้ไขปัญหานั้น
อย่างไร เพื่อให้สภาพการด าเนินงานของเรื่องที่ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และได้ผลคุ้มค่า 
  2.7.4 บันทึกข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้มาบันทึกไว้ในกระดาษท าการ โดยมีรายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุน
ข้อสรุปและการรายงานผล ทั้งนี้ ควรบันทึกข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็น และเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ และ
ระมัดระวังมิให้มีการน าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนมาบันทึก พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ด้วย 
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     2.8 ประชุมปิดงานตรวจสอบ ประกอบด้วยกิจกรรมการชี้แจงผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และเปิดโอกาส
ให้หน่วยรับตรวจชี้แจง และให้ความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
3. การจัดท ารายงานและติดตามผล   

     3.1 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและ
ผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ   ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการ
ควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบซึ่งบันทึกไว้ในกระดาษท าการ มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.1.1 รวบรวมข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลจากกระดาษท าการต่าง ๆ ที่ได้บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและสรุป

ประเด็นข้อตรวจพบ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 
  3.1.2 คัดเลือกข้อมูล 

น าข้อมูลที่รวบรวมไวม้าพิจารณาจัดล าดับและคัดเลือกว่าข้อตรวจพบใดที่เป็นปัญหาที่
มีความส าคัญที่ควรน ามารายงาน 

3.1.3 ร่างรายงาน 
เมื่อคัดเลือกข้อตรวจพบที่เป็นปัญหาส าคัญที่จะน าไปเขียนรายงานแล้ว ได้จัดท าร่าง

รายงานขึ้นก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน 
 3.1.4 เสนอรายงาน 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

    3.2 การรายงานผลการตรวจสอบต้องด าเนินการภายใน 2 เดือน นับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ
ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

    3.3 ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ เพื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง เพื่อจัดท ารายงานในภาพรวม 

     3.4 ติดตามผลการตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่
ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ โดยการติดตามภายใน 2 เดือนนับจากวันที่กรมให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการติดตาม
ต่อผู้บริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการ
แก้ไขต้องแจ้งปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ มีดังนี ้

 3.4.1 วางแผนการติดตามผล 
การวางแผนหรือจัดให้มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล การติดตามผลควรค านึงถึงปัจจัย ดังนี้ 
  (1) สาระส าคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส่วนราชการ 
  (2) ระยะเวลาในการติดตามผล ควรพิจารณาจากข้อเสนอแนะว่าจะต้องใช้เวลาใน

การด าเนินงานเท่าไร 
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   (3) บุคลากรที่ใช้ในการติดตามผล ควรพิจารณาจากผู้ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่อง
นั้น ๆ เนื่องจากจะทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดีและท าให้การติดตามผลด าเนินการได้รวดเร็ว 
   (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล ควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายในการติดตามผลมีความ
คุ้มค่ากับเรื่องที่จะติดตามหรือไม่ 
  3.4.2 ด าเนินการติดตามผล 

เมื่อวางแผนการติดตามผลเรียบร้อยแล้ว ควรด าเนินการติดตามผลตามแผน โดย
สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามการสั่งการหรือไม่ ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาและยังคง
มีความเสี่ยงในการด าเนินงาน ควรรายงานเรื่องดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย 

3.4.3 รายงานผลการติดตาม 
        (1) ส่วนภูมิภาค ถ้าเป็นการติดตามผลตามปกติ ควรรายงานผลการติดตามไว้ตอนท้าย

ของรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง หากการแก้ไขยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้รายงานการติดตามอีก
ครั้งภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนกันยายน 
          (2) ส่วนกลาง ถ้าเป็นการติดตามผลตามปกติควรรายงานผลการติดตามภายใน      
60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนกันยายนเฉพาะรายงานที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการไม่เกินเดือนกันยายน ส าหรับ
รายงานที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการเกินเดือนกันยายนให้ติดตามและรายงานการติดตามในรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในครั้งต่อไป และในกรณีไม่มีแผนการตรวจสอบในปีถัดไปให้รายงานภายใน 
60 วันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ/ให้ความเห็นชอบ 

ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน อาจจัดท ารายงานการติดตามผลเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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Work Flow กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
กระบวนการตรวจสอบภายใน 

กระบวนการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร 
1. ก า ร ว า ง แ ผ น
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เสนอแผนภายในเดือนกันยายน 
- น าส่งแผนภายในเดือนตุลาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. การจัดท ารายงาน
และติดตามผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- รายงานผลภายใน 2 เดือนนับ
จากวันตรวจสอบแล้วเสร็จตาม
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ติดตามผลภายใน 60 วัน นับ
จากวันที่หัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบ 

 

การประเมินผลระบบ 

การควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น 

งานตรวจสอบ 
- การรวบรวมหลักฐาน 

- การรวบรวมกระดาษท าการ 

- การสรุปผลการตรวจสอบ 

การติดตามผล 

รายงานผลการ 

ปฏิบัติงาน 

- การจัดท ารายงาน 

- รูปแบบรายงาน 

การส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น 

การวางแผนการตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว 

- แผนการตรวจสอบประจ าปี 

เสนอแผน อนมุตัิ

แผน 

สอบทาน
กระดาษท าการ 

เห็นชอบ 

yes 

yes 

NO 

สอบทานร่าง
รายงาน 

เสนอรายงาน 
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Work Flow กระบวนการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กระบวนจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการ/หัวหน้าทีมตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ 

1. รวบรวมกระดาษท าการ    

 

2. วิเคราะห์และสรุปผล

การตรวจสอบ 

   

3. จัดท าร่างรายงาน  

 

  

4. เสนอรายงาน    

5. ส่งรายงานให้หน่วยรับ

ตรวจ 

   

6. จัดเก็บรายงานผลการ

ตรวจสอบเข้าแฟ้ม 

   

 

 

วิเคราะห์และสรุปผล 

กระดาษท าการ 

สอบ

ทาน 

สอบ

ทาน 

ชี้แจง /หาข้อสรุป

ร่วมกัน 

ร่างรายงานผลการ

ตรวจสอบ 
ตรวจ

ร่าง 

yes 

เสนอรายงานอธิบดี 

yes 

รายงานผลการตรวจสอบ 

(ฉบับสมบูรณ์) 

รายงานที่ผ่านความ

เห็นชอบ 

yes 

ส าเนารายงาน 

แฟ้มถาวร 
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Work Flow กระบวนการตดิตามผลการตรวจสอบ 

กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ 

ขั้นตอน 
วิธีการติดตาม 

ระยะเวลา 
ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 

1. จัดท าแผนการติดตามผล

การตรวจสอบ 

   

 

 

2. ด าเนินการติดตามผล 

 

  

3. รายงานการติดตามผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดส่งรายงานการแก้ไข
ข้อบกพร่องพร้อมหลักฐาน 

 

รายงานการติดตามไว้ตอนท้าย

ของรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในแต่ละครั้ง 

จัดท าหนังสือติดตามผลการ
ตรวจสอบ 

รายงานการ
ติดตาม          

กรณสีั่งการ
ภายในเดือน 

กันยายน 

รายงานการติดตาม        
กรณีสั่งการเกิน 
เดือนกันยายน 

รายงานการติดตาม        
กรณีสั่งการเกินเดือน ก.ย. 
และไม่มีแผนการตรวจสอบ  

ในปีถัดไป 

ภายใน 30 วัน นับจากวันปิด
ตรวจ (ระบุในบันทึกผลการ

ตรวจสอบ) 

 
จัดส่งไม่เกิน                  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 

 

ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบ
หลักฐาน 

 

ภายใน 2 เดือน นับจากวัน
ตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
(รายงานการติดตามอีกครั้ง

ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้น
เดือนกันยายนกรณี

ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ) 
 

 รายงานภายใน 60 วัน นับจาก         
วันสิ้นเดือนกันยายน 

 

 

รายงานภายใน 60 วันนับแต่

วันที่หัวหน้าส่วนราชการส่ัง

การ/ให้ความเห็นชอบ 

 

รายงานการติดตามในรายงาน

ผลการปฏิบัติงานของ            

ผู้ตรวจสอบภายในครั้งต่อไป 
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