
 
 
 



ค าน า 
 
  กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบถึงกระบวนงานตรวจสอบภายใน  อันประกอบด้วย  
การวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบ  การติดตามผลการ
ตรวจสอบ  และการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่งการจัดท าคู่มือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public-sector  Management  Quality  Award : 
PMQA)  หมวด 6  การจัดการกระบวนการ  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
การสร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุน  โดยน าไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและได้มาตรฐานสู่การบริหาร
ที่มีคุณภาพ 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยเพ่ิมคุณค่าและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดีขึ้น  ส่งผลให้การบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายและส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

 
 

        กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ความเป็นมา 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการงานสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  ก าหนดให้ส่วนราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public-
sector  Management  Quality Award : PMQA)  มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐานสากล 

ดังนั้น  กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จึงได้มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงาน  PMQA  หมวด 6  การจัดการกระบวนการ  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  โดยการจัดท าคู่มือฉบับนี้  ประกอบด้วย  กระบวนงานการวางแผนการตรวจสอบ  กระบวนงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  กระบวนงานการรายงานผลการตรวจสอบ  กระบวนงานการติดตามผลการ
ตรวจสอบ  และกระบวนงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน  โดยทุกกระบวนงานจะประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน  รายละเอียดการด าเนินงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา
ที่ใช้ในการด าเนินงาน  แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  อันจะส่งผลให้การบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  
(Good Governance)  

 
วัตถุประสงค์การจัดท าคูม่ือ 

1.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง  กระบวนการ  ขั้นตอนการตรวจสอบภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ชัดเจน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

 
ขอบเขตการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับนี้  ครอบคุลมกระบวนการปฏิบัติงานใน  2  
ด้านหลัก  ดังนี้ 

1.  ด้านการตรวจสอบภายใน 
2.  ด้านการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 



ข 
ค าจ ากัดความ 

การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้
ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  การตรวจสอบ
ภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง  การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ 

การควบคุมภายใน  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น  เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  
การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
2.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้ก าหนดรูปแบบมาตรฐานของกระบวนงานสาย
สนับสนุน  ประกอบด้วย 

1.  ชื่อกระบวนการ 
2.  วัตถุประสงค์ 
3.  ค าจ ากัดความ 
4.  ขอบเขตงาน 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.  ผังกระบวนงาน  (Flow  Chart) 
7.  ความรับผิดชอบ 
8.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
9.  กฎหมาย  มาตรฐาน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 

 



ค 
 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์ในคู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน  ดังค าอธิบาย  ดังนี้ 
ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
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จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ                  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 

การตัดสินใจ        ทิศทางการเคลื่อนไหว 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานชัดเจน 
2.  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
3.  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
4.  ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน 
5.  ลดข้อผิดพลาดจากการท างาน 
6.  สร้างความม่ันใจในการท างาน 
7.  ชว่ยให้การท างานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 
 
 



รูปแบบและองค์ประกอบของกระบวนงาน 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน  การจัดท าแผนการตรวจสอบ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้การก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม

แผนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งจะท าให้ทราบว่าควรตรวจสอบกิจกรรมใด  ด้วยวัตถุประสงค์อะไร             
ที่หน่วยรับตรวจใด  ณ  เวลาไหน  และงบประมาณที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเท่าใด  อันจะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน  คือ  งานบริการที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรมและค าปรึกษาที่เปี่ยม
ด้วยคุณค่าแก่ส่วนราชการ 

2.2  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องน าวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ  มาก าหนดวิธีการ  เทคนิค  
และข้ันตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียด 

3.  ค าจ ากัดความ 
แผนการตรวจสอบ  (Audit Plan)  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจัดท าขึ้นล่วงหน้า  เพ่ือสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตาม
ก าหนดเวลา 

แผนการปฏิบัติงาน  (Engagement Plan)  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในที่
ได้รับมอบหมายงานตามแผนการตรวจสอบ  จัดท าไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง  หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ 

หน่วยรับตรวจ  หมายถึง  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการระบุความเสี่ยง  และการจัดล าดับความเสี่ยง  โดย

ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood)  และผลกระทบ  (Impact) 
การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ

ก าหนดให้มีข้ึนเพื่อให้มีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

4.  ขอบเขตงาน 
กระบวนงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการรับนโยบาย  การส ารวจข้อมูล  การประเมินความเสี่ยง  การ

จัดท าแผนการตรวจสอบ  และการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
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5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  รับนโยบายประจ าปี 

5.1.1  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเข้าพบผู้บริหารเพื่อขอรับนโยบาย 
5.1.2  รับมติการประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง  เพ่ือ

น ามาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางด าเนินการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 
5.1.3  รับนโยบายจากกรมบัญชีกลาง  เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ  เพ่ือน ามาใช้

เป็นแนวทางด าเนินการวางแผนการตรวจสอบประจ าปีให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

5.2  การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
5.2.1  เรียกรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS  เพ่ือสอบทานข้อมูลทางบัญชี 
5.2.2  ส ารวจข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับตรวจ 
5.2.3  ส ารวจระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยเข้าตรวจ 
5.2.4  ส ารวจข้อมูลข้อตรวจพบที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจครั้งก่อน 
5.2.5  วิเคราะห์ระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 

5.3  การประเมินความเสี่ยง 
5.3.1  ระบุปัจจัยเสี่ยง 
5.3.2  วิเคราะห์ความเสี่ยง 
5.3.3  จัดล าดับความเสี่ยง 

5.4  การวางแผนการตรวจสอบ 
5.4.1  จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี) 
5.4.2  จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี   
5.4.3  เสนอแผนการตรวจสอบต่ออธิบดี 
5.4.4  ส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
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6.  ผังกระบวนงาน  (Flow Chart) 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

 
 
 
 
 
 

1,440  
นาที 

เข้าพบผู้บริหารเพื่อขอรับนโยบาย  และรับมติ
การประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวง  รวมถึงนโยบาย
จากกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญ
น ามาใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

2 

 
 
 
 
 
 

5,280  
นาที 

ส ารวจข้อมูล  ประกอบด้วย  รายงานทาง
การเงิน  ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยรับตรวจ  ระยะเวลาและข้อตรวจพบที่
เคยเข้าตรวจ  รวมถึงวิเคราะห์ระบบควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

3 

 
 
 
 
 
 

4,800  
นาที 

น าข้อมูลที่ ได้ จากการส ารวจ เบื้อ งต้นมา
วิเคราะห์  เพื่อระบุปัจจัยความเส่ียง  วิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  ตาม
ความส าคัญก่อน-หลังของกิจกรรมที่จะท าการ
ตรวจสอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

4 

 
 
 
 
 
 

3,360  
นาที 

น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงและ
นโยบายของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและ
แผนการตรวจสอบประจ าปี 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 

5 

      
    No 
 
 
 
                                 Yes 
 

1,260  
นาที 

เสนอแผนการตรวจสอบต่ออธิบดี  ภายใน
เดือนกันยายน 

อธิบด ี

6 

                                           
                               
 
 

60 นาท ี
 
 
 
 
 

2,400 
นาที 

1. หลังจากอธิบดีอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว
จัดท าส าเนาแผนการตรวจสอบและจัดส่ง
ให้ กั บหน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ได้ แ ก่ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  และ
หน่วยรับตรวจ  

2. น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

 

 

รับนโยบาย 

เสนออนุมัติ 

 

แผนการตรวจสอบ 

 

ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 

 

การประเมินความเส่ียง 

 

จัดท า(ร่าง)แผนการตรวจสอบ 

ส่งคืน 
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7.  ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน : รับนโยบายจากผู้บริหาร  ประเมินความเสี่ยง  จัดท าแผนการ

ตรวจสอบ  และเสนอแผนการตรวจสอบต่ออธิบดี 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  :  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
เจ้าหน้าที่ธุรการ  :  ออกเลขหนังสือและจัดส่งหนังสือให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 

8. แบบฟอร์มที่ใช ้(ถ้ามี) 

8.1  การประเมินความเสี่ยง 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ที ่
หน่วยรับ

ตรวจ 

ปัจจัยและเกณฑ์ความเสี่ยง คะแนน
ความ
เสี่ยง

(เฉลี่ย) 

ล าดับ   
ความเสี่ยง ด้าน   

กลยุทธ์ 
ด้านการ

ด าเนินงาน 

ด้านการ
บริหารจัดการ

ความรู้ 

ด้าน
การเงิน 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

1 ก 1 2 3 1 2 1.80 1 

2 ข 3 3 3 3 3 3.00 4 

3 ค 3 3 3 1 3 2.60 3 

4 ง 3 3 3 1 1 2.20 2 

5 จ 3 3 3 3 3 4.00 5 
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8.2 แผนการตรวจสอบระยะยาว 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
แผนการตรวจสอบระยะยาว 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.25xx ถึง พ.ศ.25xx 

วัตถุประสงค์ 
 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1. หน่วยรับตรวจ  จ านวน  xx  แห่ง  ได้แก่ 
  1.1…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.2……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2. เรื่องที่ตรวจสอบ  ได้แก่ 
  2.1……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.2……………………………………………………………………………………………………………………………. 
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ  ปีละ  …………………. บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .............................  บาท   
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  1.......................................................................................... ...................................................... 
  2………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
(    ) 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติ 
(    ) 

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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8.3  แผนการตรวจสอบประจ าปี 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
แผนการตรวจสอบประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 
****************** 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หน่วยรับตรวจที่จะเข้าตรวจสอบ  มีดังนี้ 
 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เรื่องท่ีตรวจสอบ/ขอบเขตการตรวจสอบ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
งบประมาณ  
 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.25xx  จ านวน ................. บาท  (....................................)  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
(    ) 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติ 
(    ) 

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ตัวอย่างเอกสารแนบ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ/ขอบเขตการตรวจสอบ  ตามแผนการตรวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 

ล าดับ
ที ่

หน่วยรับตรวจ 
ระยะเวลา        

ที่เข้าตรวจสอบ 
เรื่องท่ีตรวจสอบ 

จ านวน    
คน/วัน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
สถาบัน/ส านัก/
กอง/กลุ่ม 

วันที่ ...........ถึง 
วันที่.............. 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

.....คน/ 
......วัน 

xx,xxx 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

2 
สถาบัน/ส านัก/
กอง/กลุ่ม 

วันที่ ...........ถึง 
วันที่.............. 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

.....คน/ 
......วัน 

xx,xxx 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

8.4  แผนการปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 

หน่วยรับตรวจ/
เรื่องท่ีตรวจสอบ 

ขอบเขต/เกณฑ์การ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ/   
วันที่ตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ 
  สถาบัน/ส านัก/
กอง/กลุ่ม 
 
เรื่องท่ีตรวจ 
  ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ขอบเขต 
ระบุช่วงเวลาของ
ข้อมูลที่จะตรวจสอบ 
 
เกณฑ์การตรวจสอบ 
ระบุสิ่งที่ควรจะเป็น
หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ระบุรายละเอียด
วิธีการด าเนินการ
ตรวจสอบ 

ระบุที่มาของข้อมูล  
เช่น  เอกสารจาก
ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
1………………………… 
2.............................. 
วันที่ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
วันที่ .................ถึง 
วันที่ ..................... 

 
9.  กฎหมาย  มาตรฐาน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9.1  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.2546 

9.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
9.3  หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0416.2/ว 292  ลงวันที่  24  กันยายน  2546  เรื่อง  แนว

ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
9.4  หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0408.2/ว 366  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2554  เรื่อง  

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 
 



รูปแบบและองค์ประกอบของกระบวนงาน 
1.  ชื่อกระบวนงาน  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ได้ข้อมูลการด าเนินงานของ

หน่วยรับตรวจที่มีความเพียงพอน่าเชื่อถือ  สามารถน าผลที่ได้ไปสู่การวิเคราะห์  สรุปข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3.  ค าจ ากัดความ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบ  สอบทาน  และรวบรวมหลักฐาน  เพ่ือ

วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ
ขององค์กร  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ  และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 

กระดาษท าการ  หมายถึง  หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบ  หลักฐานที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบ  และสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ 

การเปิดการตรวจสอบ  หมายถึง  กิจกรรมที่หน่วยงานตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบถึง
วัตถุประสงค์  ขอบเขตการตรวจสอบ  และระยะเวลาที่ตรวจสอบ 

การปิดการตรวจสอบ  หมายถึง  กิจกรรมที่หน่วยงานตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบถึง
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ  ชี้แจงประเด็นที่มีข้อสงสัย  และหาข้อยุติร่วมกัน 

4.  ขอบเขตงาน 
กระบวนงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท ากระดาษท าการ  เปิดการตรวจสอบ  รวบรวมหลักฐาน  

วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน  จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบเพื่อท าการปิดการตรวจสอบ 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ออกแบบกระดาษท าการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการที่จะด าเนินการ
ตรวจสอบ  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบกระดาษท าการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

5.2  เปิดการตรวจสอบ  สามารถด าเนินการได้  2  รูปแบบ  คือ 
5.2.1  จัดประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง  อธิบาย

วัตถุประสงค์  รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบ  และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ 
5.2.2  จัดท าหนังสือแจ้งเข้าตรวจสอบ  เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูก

ตรวจสอบทราบถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขตการตรวจสอบและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
5.3  ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและ

เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
5.3.1  การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลายลักษณ์

อักษร   และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 
5.3.2  การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ว่ามี

ประสิทธิภาพเพียงใด 
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5.3.3  การท าการตรวจสอบ   สอบทาน  ทดสอบรายการ  เอกสาร   และสินทรัพย์  ทั้งนี้ 
รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

5.3.4  การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
5.3.5  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์  ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลข 

5.4  รวบรวมหลักฐานและกระดาษท าการ 
ด าเนินการรวบรวมหลักฐานและกระดาษท าการที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพ่ือน ามา

วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ 
5.5  จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ข้อตรวจพบ  และจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ  
5.6  การเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอร่างผลการตรวจสอบผ่านหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5.7  ปิดการตรวจสอบ  สามารถด าเนินการได้  2  รูปแบบ  คือ 

5.7.1  จัดประชุมปิดการตรวจสอบ  ร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมี
ความเห็นไม่ตรงกัน  แจ้งก าหนดการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน  และขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ความ
ร่วมมือ 

5.7.2  จัดท าหนังสือส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบ  เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  รวมถึงชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย  และตอบกลับภายในเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 

6.  ผังกระบวนงาน  (Flow Chart) 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

 
 
 
 
 
 

2,100  
นาที 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม  หรือ
โครงการที่จะด าเนินการตรวจสอบ  และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบกระดาษท าการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

2 

 
 
 
 
 
 

60  นาท ี

สามารถด าเนินการได้  2  รูปแบบ  คือประชุม
เปิดตรวจ  หรือจัดท าหนังสือแจ้งเข้าตรวจ  
เพื่ ออธิ บายวั ตถุประสง ค์   ขอบเขตการ
ตรวจสอบ  และ ระยะ เว ลาที่ ใ ช้ ใ นกา ร
ตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
และนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

3 

 
 
 
 
 
 

 
16,800  

นาที 
 

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกวิธีและเทคนิค
ที่ เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการ
ตรวจสอบ 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

4 

 
 
 
 
 
 

 
2,100 
นาที 

 

รวบรวมหลักฐานและกระดาษท าการที่ได้จาก
การตรวจสอบมาวิเคราะห์ 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

5 

           
               
              
 
 
 

 
2,100  
นาที 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ข้อตรวจพบ  
และจัดท า(ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบ 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

 
 

6 
 

 
     No 
 
 
 
 

60 นาท ี
เสนอ(ร่า ง )รายงานต่อผู้ อ านวยการกลุ่ ม
ตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเห็นชอบร่างก่อน
เสนออธิบดีต่อไป 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

7 

                                      Yes                    
 
 
 
 
 

360 นาท ี
สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือประชุมปิด
ตรวจ  หรือจัดส่งร่างรายงาน  เพื่อให้หน่วยรับ
ตรวจทราบ  และชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
และนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

ออกแบบกระดาษ
ท าการ 

 

ปิดการตรวจสอบ 

เสนอ(ร่าง)
รายงาน 

ส่งคืน 

 

เปิดการตรวจสอบ 

 

ด าเนินการตรวจสอบ 

รวบรวมหลักฐาน 

และกระดาษท าการ 
 

จัดท า(ร่าง)รายงาน 

ผลการตรวจสอบ 
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7.  ความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน : เปิดการตรวจสอบ  พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบ  
และปิดการตรวจสอบ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  :  ออกแบบกระดาษท าการ  เปิดการตรวจสอบ  ด าเนินการ
ตรวจสอบ  รวบรวมหลักฐานและกระดาษท าการ  จัดท าร่างผลการตรวจสอบ  และปิดการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ  :  ออกเลขหนังสือและจัดส่งหนังสือแจ้งเปิดการตรวจสอบ  และร่างรายงานผล
การตรวจสอบ 

8. แบบฟอร์มทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
สรุปผลการตรวจสอบประเด็น.................  ปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 

ขอบเขตที่ตรวจสอบ  ระหว่างวันที่..........................ถึงวันที่ ................................... 

ข้อตรวจพบ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น 

ของหน่วยรับตรวจ 
    
    
    
    
    
    
 

(...............................................) 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
9.  กฎหมาย  มาตรฐาน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9.1  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.2546 

9.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
9.3  หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0416.2/ว 292  ลงวันที่  24  กันยายน  2546  เรื่อง  แนว

ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
9.4  หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0408.2/ว 366  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2554  เรื่อง  

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
9.5  แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 



รูปแบบและองค์ประกอบของกระบวนงาน 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน  การรายงานผลการตรวจสอบ 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีข้ันตอนการน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ สามารถน า

ผลจากรายงานดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีความครอบคลุมสิ่งที่ตรวจพบ  ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ  
พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ 

3.  ค าจ ากัดความ 
รายงานผลการตรวจสอบ  หมายถึง  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบรายงานให้ผู้บริหาร

ทราบถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน  สรุปข้อบกพร่อง
ที่ตรวจพบ  ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม  รวมทั้งเรื่องอ่ืน  ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ  พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง  เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

4.  ขอบเขตงาน 
กระบวนงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการน าเสนอ (ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี  การเสนอ

รายงาน  การแจ้งหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  การจัดท ารายงาน  เมื่อหน่วยรับตรวจชี้แจงประเด็นที่ยังมีข้อสงสัย  และสามารถหาข้อยุติใน

ประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกันได้แล้ว  ผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารทราบ
ต่อไป ซึ่งรูปแบบและวิธีการรายงานโดยทั่วไปมี  2  รูปแบบ  คือ 

5.1.1  การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  (Written  Report)  เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะ
เป็นทางการ  ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ 

5.1.2  การรายงานด้วยวาจา  (Oral Report)  จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ  เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายเกิดข้ึน 

ทั้งนี้  ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี  มีองค์ประกอบดังนี้ 
1.  ถูกต้อง (Accuracy)   
2.  ชัดเจน  (Clarity) 
3.  กะทัดรัด  (Conciseness) 
4.  ทันกาล  (Timeliness) 
5.  สร้างสรรค์  (Constructive Criticism) 
6.  จูงใจ  (Pursuance) 

5.2  การเสนอรายงาน  ผู้ตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบผ่านหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ 

5.3  การแจ้งหน่วยรับตรวจ 
จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่  หน่วยรับตรวจ  และ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
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6.  ผังกระบวนงาน  (Flow Chart) 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

 
 
 
 
 
 

2,100  
นาที 

น า(ร่าง)รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมา
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับความคิดเห็นจาก
หน่วยงานผู้รับตรวจ และจัดท า(ร่าง)รายงานผล
การตรวจฉบับเสนออธิบดี 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

และ 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

 
 

2 

 
     No 
 
 
 
 

1,260 
นาที 

เสนอ(ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี
เพื่อพิจารณา 

อธิบด ี

3 

                                   Yes                                        
 
 
 
 
 

120 นาท ี

จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ  พร้อมข้อ    
สั่งการของผู้บริหาร(ถ้ามี) ให้หน่วยรับตรวจ  
และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ ากระทรวง 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 
7.  ความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน :  พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  :  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  :  ออกเลขหนังสือและจัดส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง)รายงานผลการ
ตรวจสอบฉบบัเสนอ

อธิบด ี  

 

รายงานผลการตรวจสอบ
ที่ผ่านการพิจารณา 

พิจารณา(ร่าง)
รายงานผลการ

ตรวจสอบ 

ส่งคืน 
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8. แบบฟอร์มที่ใช ้(ถ้ามี) 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยรับตรวจ  ส านัก ก.    ปีงบประมาณ 25xx 

ชื่อผู้รับตรวจ  ......................................   ผู้อ านวยการส านัก ก. 

หน่วยรับตรวจ :  ส านัก ก. 

เรื่องท่ีตรวจสอบ  ......................................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.........................................................................................................................................................  

2................................................................................................................................................. ........  

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1.........................................................................................................................................................  

2.........................................................................................................................................................  

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 

ระหว่างวันที่  ..............................  ถึงวันท่ี .............................................. 

การติดตามผลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะครั้งก่อน 

1.........................................................................................................................................................  

2.........................................................................................................................................................  

วิธีการตรวจสอบ 

1.........................................................................................................................................................   

2.........................................................................................................................................................  

สรุปผลการตรวจสอบ 

1.........................................................................................................................................................  

2.........................................................................................................................................................  
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สรุปสิ่งท่ีตรวจพบ  ประเด็น ......................................................... 
ขอบเขตที่ตรวจสอบ  ระหว่างวันที่..........................ถึงวันที่ ................................... 

สภาพที่เกิดจริง 
(Condition) 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
(Criteria) 

ผลกระทบ 
(Effect) 

สาเหตุ  
(Cause) 

ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

(...............................................) 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
9.  กฎหมาย  มาตรฐาน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9.1  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.2546 

9.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
9.3  หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0416.2/ว 292  ลงวันที่  24  กันยายน  2546  เรื่อง  แนว

ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
9.4  หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0408.2/ว 366  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2554  เรื่อง  

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
9.5  แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 



รูปแบบและองค์ประกอบของกระบวนงาน 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน  การติดตามผลการตรวจสอบ 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ค าจ ากัดความ 
 การติดตามผล (Follow Up)  หมายถึง  การติดตามหน่วยรับตรวจว่าได้ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่  เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไข
อย่างเหมาะสม 

4.  ขอบเขตงาน 
กระบวนงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการติดตามหน่วยรับตรวจและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  การติดตามผลการตรวจสอบ 

5.1.1  ก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล   
5.1.2 ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน  และข้อบกพร่องตามที่ได้ให้

ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ  หรือตามข้อสั่งการของอธิบดี 

5.2  การสรุปผลการติดตาม  น าผลจากการติดตามมาวิเคราะห์และประเมินผลว่าข้อบกพร่องที่พบ
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม  หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  

5.3  การเสนอผลการติดตาม  ผู้ตรวจสอบภายในเสนอสรุปผลการติดตามต่ออธิบดีผ่านหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทราบผลการติดตามและพิจารณาสั่งการ  

5.4  การแจ้งข้อสั่งการ  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

6.  ผังกระบวนงาน  (Flow Chart) 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

 
 
 
 
 
 

2,100  
นาที 

หลังจากส่งรายงานพร้อมข้อสั่งการให้หน่วยรับ
ตรวจแล้ว ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
จะก าหนดวิธีการและระยะเวลาในการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของอธิบดี 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

และ 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

2 

 
 
 
 
 
 

2,100 
นาที 

ติดตามผลการปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด 
น าผลจ ากกา รติ ดตามมาวิ เครา ะห์ และ
ประเมินผลว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไข
อย่างเหมาะสม  หรือมีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

3 

 
 
 
 
 
 

 ผลจาการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล 
นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

 
 
 

4 

 
    No 
 
 
 
 
 

 
1,260 
นาที 

 
 

เสนอผลการติดตามและรายงานให้อธิบดี
พิจารณา 

อธิบด ี

5 

                                 Yes 
 
 
                
 
 

60 นาท ี
รวบรวมรายงาน หากมีกรณีอธิบดีมีข้อสั่งการ
เพิ่มเติม  จัดส่งข้อสั่งการให้หน่วยรับตรวจ
ทราบและด าเนินการต่อไป 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 
7.  ความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน :  ก าหนดวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการติดตาม  และ
พิจารณาสรุปผลการติดตาม 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  :  ติดตามความคืบหน้า  ให้ค าแนะน าวิธีการแก้ไขปรับปรุง  น าผล
การติดตามวิเคราะห์และประเมินผล  และสรุปผลการติดตาม 

เจ้าหน้าที่ธุรการ  :  ออกเลขหนังสือและจัดส่งหนังสือแจ้งข้อสั่งการ  (ถ้ามี) 
 

ก าหนดวธิีการและ
ระยะเวลาในการติดตาม 

รายงานการติดตามผล
การตรวจสอบ  

เสนอรายงานผล
ต่ออธิบดีเพื่อ

พิจารณา 

ติดตามผลและวิเคราะห์ผล
การปฏิบัต ิ

 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อสังการ 

 

ส่งคืน 
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8. แบบฟอร์มที่ใช ้(ถ้ามี) - 

9.  กฎหมาย  มาตรฐาน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
9.1  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

พ.ศ.2546 
9.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
9.3  หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0416.2/ว 292  ลงวันที่  24  กันยายน  2546  เรื่อง  แนว

ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
9.4  หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0408.2/ว 366  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2554  เรื่อง  

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
9.5  แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบและองค์ประกอบของกระบวนงาน 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน  การสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน 

3.  ค าจ ากัดความ 
  การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ  

ก าหนดให้มีข้ึนเพื่อให้มีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 แบบ ปอ.1  หมายถึง  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยรับตรวจ) 
 แบบ ปอ.2  หมายถึง  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยรับตรวจ) 
 บบ ปย.1  หมายถึง  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) 

แบบ ปย.2  หมายถึง  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) 
แบบ ปส.  หมายถึง  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
แบบติดตาม ปอ.3  หมายถึง  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

4.  ขอบเขตงาน 
กระบวนงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการวิเคราะห์และสอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน  จัดท ารายงาน  และติดตาม/สอบทานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  วิเคราะห์และสอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1 และ 

ปย.2)  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ.1, ปอ.2 และ ปอ.3) 
5.2  น าผลการวิเคราะห์และสอบทานมาสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม

ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)  
5.3  การเสนอผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในต่ออธิบดีเพ่ือทราบผลการติดตามและ

พิจารณาสั่งการ  
5.4 แจ้งผลการสอบทานและข้อสั่งการ (ถ้ามี)  ให้กับคณะกรรมการอ านวยการระบบควบคุมภายใน

และบริหารความเสี่ยงของกรมทราบ 
5.5  ติดตาม/สอบทานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) 
5.6  จัดส่งผลการติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6.  ผังกระบวนงาน  (Flow Chart) 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

 
 
 
 
 
 

5 นาท ี

 
รับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของกรมจากฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการ
อ านวยการระบบควบคุมภายในและบรหิาร
ความเส่ียง 
 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

2 

 
 
 
 
 
 

4,200  
นาที 

 
น ารายงานการประเมินผลประกอบด้วย  แบบ 
ปย.1, ปย.2, ปอ.1, ปอ.2 และ ปอ.3 มา
วิเคราะห์และสอบทาน  
 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

3 

 
 
 
 
 
 

 
 

2,100 
นาที 

 
 

น าผลจากการวิ เคราะห์และสอบทานสรุป
รายงานผลการสอบทานการประเมินการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ 
ปส.) 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 

4 

 
   No 
 
 
 
 

 
1,260 
นาที 

 
 

เสนอผลการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในต่ออธิบดี เพื่อทราบผลการ
ติดตามและพิจารณาสั่งการ 

อธิบด ี

5 

 
                                       
                                  Yes 

5 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 

2,520 
นาที 

1. แจ้งรายงาน (ปส.) ให้กับคณะกรรมการ
อ านวยการระบบควบคุมภายในและบริหาร
ความเส่ียงของกรมทราบและด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1 จัดส่ง ปอ.1 ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
    1.2 จัดส่ง ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3และ แบบ 
ป ส .  ใ ห้ คณะ ก ร รม ก า รต ร ว จ สอ บ แ ละ
ประเมินผลประจ ากระทรวง  ภายในวันที่  30  
ธันวาคม 
2. ติ ดตาม/สอบทานผลการปฏิบั ติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ติดตาม ปอ.3) หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
(รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงภายในเดือน 
เมษายน) 
 

1 . เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการ
อ านวยการระบบ
ควบคุมภายใน
และบริหารความ
เส่ียง 
 
 
 
 
2 .นั ก วิ ช า ก า ร
ตรวจสอบภายใน 

 

รายงานผลทีผ่่านการ
เห็นชอบจากอธิบดี (ปส.) 

เสนอรายงาน
ต่ออธิบดี
พิจารณา 

ส่งคืน 

รับรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม

ภายในของกรม 

 

วิเคราะห์และสอบทาน 

รายงานผลการสอบทานการ
ประเมินการควบคุมภายในของ  

ผู้ตรวจสอบภายใน 
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7.  ความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน :  สอบทานสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  :  วิเคราะห์และสอบทาน ปย.1, ปย.2, ปอ.1, ปอ.2 และ ปอ.3 
และสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)  รวมถึง
ติดตาม/สอบทานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ติดตาม ปอ.3) 

เจ้าหน้าที่ธุรการ  :  ออกเลขหนังสือและจัดส่งหนังสือแจ้งข้อสั่งการ  (ถ้ามี) 

8. แบบฟอร์มที่ใช ้(ถ้ามี) 
8.1  แบบ ปอ.1 

 แบบ ปอ. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

            (ชื่อหน่วยรับตรวจ)                ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่
........เดือน..............พ.ศ. .............ด้วยวิธีการที่           (ชื่อหน่วยรับตรวจ)          .ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน    และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ      (ชื่อหน่วยรับตรวจ)      ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความ
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 

 

ลายมือชือ่........................................................ 

       (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

ต าแหน่ง.......................................................... 

วันที่.............. เดือน................พ.ศ. ................. 
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8.2  แบบ ปอ.2 
แบบ ปอ. 2 

ชือ่หน่วยรับตรวจ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

.…............................................................... 

2. การประเมินความเสี่ยง 

……............................................................ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

.…............................................................... 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

.…............................................................... 

5. การติดตามประเมินผล 

……............................................................ 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

........................................................................................................................ ....................................................... 

............................................................................................................................. .................................................. 

 

ชื่อผู้รายงาน....................................................... 

(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

ต าแหน่ง............................................................ 

วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................ 
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8.3  แบบ ปอ.3 
แบบ ปอ. 3 

ชื่อหน่วยรับตรวจ 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ......................... เดือน............................. พ.ศ. ............... 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

 

งวด/เวลาที่ 

พบจุดอ่อน 

 

การ
ปรับปรุง

การควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
ชื่อผู้รายงาน........................................................ 

ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 
ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................. 
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8.4  แบบ ปย.1 
แบบ ปย. 1 

ชื่อส่วนงานย่อย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

…............................................................... 

2. การประเมินความเสี่ยง 

…............................................................... 

3. กิจกรรมการควบคุม 

…............................................................... 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

…............................................................... 

5. การติดตามประเมินผล 

…............................................................... 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

.................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................... 

 

ชื่อผู้รายงาน....................................................... 

            (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 

ต าแหน่ง............................................................ 

วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................ 
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8.5  แบบ ปย.2 
แบบ ปย.2 

ชื่อส่วนงานย่อย………………………………………………………… 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่............เดือน..................................พ.ศ................ 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่

ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

การ
ควบคุม
ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล 

การ
ควบคุม 

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 

การ
ปรับปรุง

การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อผู้รายงาน......................................................... 

(……………………………………………….) 
ต าแหน่ง............................................................. 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ............. 
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8.6  แบบ ปส. 

8.6.1 กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 

ข้าพเจ้า (หรือชื่อหน่วยตรวจสอบภายใน)  ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน...........  พ.ศ......  
การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม   ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

     ลายมือชื่อ...................................... 
     (ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
     ต าแหน่ง.................................................. 
     วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

8.6.2 กรณีมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ 

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 
 

ข้าพเจ้า (หรือชื่อหน่วยตรวจสอบภายใน)  ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน...........  พ.ศ......  
การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม   ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ .......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 

     ลายมือชื่อ...................................... 
     (ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
     ต าแหน่ง.................................................. 
     วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

แบบ ปส. 

แบบ ปส. 
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8.7  แบบติดตาม ปอ.3 
แบบติดตาม ปอ. 3 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

       ณ  วันที่…………………………………………….. 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

 

 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

 
(2) 

 

 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

 

 

การปรับปรุง
การควบคุม 

 
(4) 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

 

วิธีการติดตาม
และสรุปผล
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

  

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ชื่อผู้รายงาน................................................. 

(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)                 
ต าแหน่ง.......................................................    
วันที่.............................................................. 

 

9.  กฎหมาย  มาตรฐาน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 


