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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน การตรวจสอบภายใน 

 

๑. วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทาง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายในของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 
๓. เพื่อใช้ในการถ่ายทอด สื่อสารวิธีการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
 

๒. ขอบเขต  การจัดท ากระบวนการตรวจสอบภายใน มีเนื้อหาที่คลอบคลุม ๒ กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ความเชื่อมั่น และกระบวนการให้ค าปรึกษา แนะน า 
ทุกกระบวนการ ได้อธิบายรายละเอียดของการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
 

 

๓. ค าจ ากัดความ (เป็นการช้ีแจงให้ทราบถึงค าศัพท์เฉพาะซึ่งอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือค าย่อ  

ที่กล่าวถึงใต้ระเบียบปฏิบัติน้ัน ๆ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน) 

ค าจ ากัดความ ความหมาย 
การตรวจสอบภายใน 
(Auditing) 

กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแล
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ (ที่มา : The Institute of Internal Auditors : 
IIA)  

หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่สังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

กระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึง 
การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใดหรอืเง่ือนไขอย่างใด 
ที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ 
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ค าจ ากัดความ ความหมาย 
 

แผนการตรวจสอบ 
(Audit Plan) 

แผนการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นล่วงหน้าโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 

แผนการปฏิบัติงานส าหรับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด 
 

การตรวจสอบทาง
การเงิน (Financial 
Auditing) 

การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การ
บัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียง
พอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ 
ถูกต้อง และสามารถ      สอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สญูหาย 
ของทรัพย์สินต่างๆ ได้ 
 

การตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ 

(Compliance 

Auditing) 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร การตรวจสอบประเภทนี้อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะ
หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือ  
การตรวจสอบการด าเนินงานก็ได ้
 

การตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน 
(Operational 
Auditing) 

การตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของ 
การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ ความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงาน 
มีการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
(Performance 
Auditing) 

การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการต่าง ๆ ขององค์กร
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบ 
เน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
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ค าจ ากัดความ ความหมาย 
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของส่วนราชการ  
 

การตรวจสอบสารสนเทศ 
(Information 
Technology Auditing) 

การพิสูจนค์วามถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงาน และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์ที่องค์กรน ามาใช้งาน รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลในการปรบัปรุง
แก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 

การตรวจสอบ 
การบริหาร 
(Management 
Auditing) 

เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไป
ตามหลักการบริหารงาน และหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ใน
เรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 

การตรวจสอบพิเศษ 
(Special Auditing) 

การตรวจสอบในกรณทีี่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือ
การกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมี
การกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ 
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ  
 

กระดาษท าการ 
(Working Papers) 

เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึก
รายละเอียดการท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอ้มูลจากการประเมินและวิเคราะห์ 
และผลสรุปของการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (เป็นการชี้แจงให้ทราบถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติน้ัน ๆ โดยจะเรยีงล าดับจาก 

ผู้มีอ านาจ หรอื ต าแหน่งสูงสุดลงมา) 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ผู้บริหารหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  อนุมัติแผนการตรวจสอบตามผล

การประเมินความเสี่ยง  อนุมัตแิผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของ 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน  อนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  การพิจารณาสั่งการตามรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
การพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ 

ศูนย์/กอง/สลก./สถจ./ 
กลุ่มขึ้นตรงฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
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๕. Work Flow กระบวนงานกระบวนงานการประเมินสถานการณ์เปน็ระบบราชการ ๔.0 

                                     ผังขั้นตอนการปฏบิตังิานในภาพรวม 

 

 

การวางแผนตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หน่วยรับตรวจ 

 

เริ่มต้น 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

จัดท าแผนการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

 
    ผอ.ตส. พิจารณา 
  แผนการปฏิบัติงาน 

 

ปรับแกไ้ข 

เห็นชอบ 

แจง้การเปิดตรวจสอบ 

ด าเนินการตรวจสอบ 

รายงานสรุปผลการตรวจเบ้ืองตน้ 

เสนอ ผอ.ตส. เพือ่สอบทาน 

ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
 

ประชุมปิดตรวจ / เสนอหน่วยรับตรวจ
เพื่อยืนยันสิ่งที่ตรวจพบ 

มีขอ้ทกัทว้ง 

รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มีขอ้ทกัทว้ง 

ศึกษาส ารวจข้อมลู 

 

 

กระดาษ 

ท าการ 
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                    การจัดท ารายงานและติดตามผล 

  

 รายงานการปฏบิตัิตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ  

    เสนอ ผสช. พจิารณาสั่งการ 

        แจ้งหน่วยรับตรวจ 

การตดิตามผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

 
หน่วยรับตรวจชี้แจง            

ข้อตรวจพบ 

    เสนอ ผสช. พจิารณาสั่งการ 

ไม่ครบถ้วน
ครบถ้วน        

           

    เสนอ ผสช. เพือ่ทราบ 

ส่งให้หนว่ยรับตรวจเพื่อทราบ 

ติดตามผลการปฏบิัติของหน่วยรับตรวจ 

ครบถ้วน 

ภายในเวลา 

เกินก าหนดเวลา 

ส่วนกลาง 

          ตรวจสอบ/สอบทาน 

ไม่ครบถ้วน 

 
รายงานฯ ที่ ผสช.

สังการ 

    ผู้ว่าราชการจังหวัด 

    แจ้งหน่วยรบัตรวจ 

    รายงานการปฏบิัติตามข้อเสนอแนะ 

    โทรศัพท์ติดตามเป็นระยะทุก ๕ วัน 

 หน่วยรับตรวจตอบ 

 ตรวจสอบ / สอบทาน 

    ส่งใหห้น่วยรับตรวจเพื่อทราบ 

    เสนอ ผสช. เพือ่ทราบ 

มีข้อเสนอแนะ 

ติดตามผลการปฏบิัติของหน่วยรับตรวจ 

ภายในเวลา 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

เกินก าหนดเวลา 

ส่วนภูมิภาค 
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๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (เป็นการช้ีแจงให้ทราบถึงขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด ว่าใคร 
ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด) 

                 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ และได้ผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
  ๑. การวางแผนการตรวจสอบ                 
  ๒. การปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
  ๓. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
  ๔. การติดตามผล 
    ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบ 

  การวางแผนการตรวจสอบเป็นการคิดไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติงาน  เป็นเสมือนเขม็ทิศ 
ในการปฏิบัติงาน  โดยแบ่งเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลา ๓ – ๕ ปี   และแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี   เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในควรด าเนินการตาม

ขั้นตอน ดังนี ้

  ๑. ศึกษาและรวบรวมพันธกิจขององค์กรและภารกิจของแต่ละหน่วยงานในองค์กร เช่น ศูนย์ 
ส านัก กลุ่มงาน ส านักงานสถิติจังหวัด จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในเห็นถึงภารกิจ กิจกรรมหลักขององค์กร  
  ๒. จัดท าและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ท าความเข้าใจกับพันธกิจและระบบงานของหน่วยรับตรวจ 
  ๓. สอบทานผลการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ที่หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   
  ๔. ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
      ๔.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร 
ซึ่งใช้วิธีระดมความคิด การจัดท าแบบสอบถาม การประเมินข้อมูลที่บันทกึไว้จากประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ปัจจัยเสี่ยงส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในส่วนราชการ ได้แก่  
    ๑) ด้านกลยทุธ์  เช่น นโยบายผู้บริหาร แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
    ๒) ด้านการด าเนินงาน เช่น โครงสร้างองค์กร ระบบการควบคุมภายใน การมอบหมาย
งาน วุฒิการศึกษาของผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน ระบบการสื่อสาร การตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ตรวจสอบภายใน  
    ๓) ด้านการบริหารความรู้ เช่น ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน  
    ๔) ด้านการเงิน เช่น งบประมาณ รายงานทางการเงิน  
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                                ๕) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เช่น กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการ  มติคณะรัฐมนตรี  กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กิจกรรม  การติดตามแก้ไข 
การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์กรณีมีข้อทักทว้งจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
     ๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวัดและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ก าหนดไว้ โดย
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง จ านวน 
กี่ระดับขึ้นอยู่ว่าจะต้องการผลการประเมินที่มีความละเอยีดมากน้อยเพียงใด ปกติจะก าหนดเกณฑ์เป็น ๓ ระดับ 
คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ า และให้คะแนนก ากับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = ๓ คะแนน ระดบักลาง = ๒ 
คะแนน ระดับต่ า = ๑ คะแนน ซึ่งหากต้องการเกณฑ์ที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น อาจก าหนดเกณฑ์เป็น ๕ ระดับ เช่น 
สูงมาก สูง กลาง ต่ า และต่ ามาก 
   การเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน หรือเลือกประเมินความเสี่ยงระดับ
กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณอีงค์กรมีหน่วยงานด าเนินการในลักษณะเดียวกัน อาจเลือกประเมิน 
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน 
      ๔.๓ การจดัล าดับความเสี่ยง โดยการน าคะแนนความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยที่วิเคราะห์ไว้ 
ทุกหน่วยงาน หรือกิจกรรมแล้วแต่กรณีมาหาค่าเฉลี่ย แลว้น าคะแนนที่ได้มาจัดเรียงล าดับตามหน่วยงานหรือ
กิจกรรม 
      การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป การตรวจสอบในส่วนกลางให้ด าเนินการ
รวบรวมกิจกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอความเห็นจากผู้บรหิาร  ส าหรับในส่วนภูมิภาคการก าหนดปัจจัยเสี่ยงและ
เกณฑ์ความเสี่ยงในการประเมินหน่วยรับตรวจ เพื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้ขอความเห็นต่อปัจจัยเสี่ยง
และเกณฑ์ความเสี่ยงในการประเมินหน่วยงาน 
  ๕. น าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ ควรทบทวนและค านึงถึง
ประเด็นต่าง ๆ ประกอบการจัดล าดับหน่วยงานหรือกิจกรรมในการวางแผนการตรวจสอบ เช่น 
       - นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารองค์กร/หน่วยงาน 
       - เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) 
กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับตรวจต้องการให้ตรวจสอบ 
       - เรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของมวลชน  
      น าผลการจดัล าดับความเสี่ยงมาจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ 
      ๕.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ควรบ่งชี้ให้เห็นได้ว่าการตรวจสอบในแต่ละหนว่ย
รับตรวจท าขึ้นเพื่อพิสูจน์หรือทดสอบเกี่ยวกับอะไร 
      ๕.๒ ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการก าหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ และจ านวนคน  
      ๕.๓ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ เป็นการระบุรายชื่อผู้ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม
การตรวจสอบ 
      ๕.๔ ก าหนดงบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งปี โดยแยกประเภท 
งบรายจ่ายให้ชัดเจน  
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                     ๖. การเสนอแผนการตรวจสอบ เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีแล้วเสร็จ จะต้องเสนอแผนต่อผู้บริหารสูงสุด (ผูอ้ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ  
  ๗. การทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ เมื่อแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านกังานสถิตแิห่งชาติแล้ว  หากพบว่าในระหว่างการปฏิบัติงานมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในควรพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอผูอ้ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 
  ๘. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) หลังจากผู้อ านวยการส านักงานสถิติแหง่ชาติ
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีแล้ว ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมอบหมายงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีแก่ผู้ตรวจสอบภายใน และแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบประจ าปีให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับทราบและ
ปฏิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      ๘.๑ ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ คือ การส ารวจ รวบรวม บันทึกขอ้มูล และสรุปผลเพื่อ
ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ โดยประเด็นการตรวจสอบอาจได้มาจากขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบหรือ 
จากการสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ หรือจากข้อร้องเรียน หรือจากสถานการณ์ใด ๆ ที่ได้รับความสนใจจาก
ส่วนราชการหรือสาธารณชน 
      ๘.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ว่าในประเด็นการตรวจสอบดังกล่าวจะตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างจากผล
การด าเนินการที่ก าหนดไว้อย่างไร  ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกดิขึ้น  รวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบ 
      ๘.๓ ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์  โดยขอบเขตอาจครอบคลุมถึงระบบการท างานต่าง ๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร สถานที ่
ระยะเวลา และทรัพยส์ินทีเ่กีย่วข้อง ซึ่งควรให้สอดคล้องกบัประเดน็การตรวจสอบทีก่ าหนดไว้ดว้ย ทั้งนี้การก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบควรค านึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น อัตราก าลัง ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลา งบประมาณ เป็นต้น 
      ๘.๔ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เป็นการก าหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียด 
ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าเป็นลายลักษณ์อกัษร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางว่าในการตรวจสอบ
แต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หนว่ยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วธิีการและเทคนิค
การตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยในการรวบรวมหลักฐานในรายละเอยีดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัท ารายละเอยีด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแต่ละ
เรื่องหรือกิจกรรมประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้  
   ๑) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใด และ 
ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง 
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                               ๒) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ก าหนดเพื่อให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในทราบ
ประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้างเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
   ๓) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงาน 
ที่จะท าการทดสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
   ๔) แนวทางการปฏิบัติงาน ก าหนดขั้นตอนหรือวธิีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่อง
ให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล ชื่อผู้ตรวจสอบภายในทีร่ับผิดชอบตรวจสอบ 
   ๕) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บนัทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเดน็การตรวจสอบ 
ที่ส าคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอ้างอิงและการค้นหากระดาษ
ท าการ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานควรลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย  
      ๘.๕ การเสนอแผนการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้วางแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ต้องเสนอแผนให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หากมีการปรับแผนการปฏิบัติงานควรขออนุมัติจากผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายในอีกครั้งหนึ่ง 
  ๙. แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบประจ าปี เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการวางแผนแล้ว ต้องส าเนา
แผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้ 
      - หน่วยงานในสังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติ  ส่งให้รองผู้อ านวยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ านวยการศูนย์/กอง เลขานุการกรม สถิติจังหวดั และผูอ้ านวยการกลุ่มขึน้ตรง ผสช.   
      - หน่วยงานอื่น  ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบ
การบริการใหค้วามเชื่อมัน่กับส านักงานสถติิจังหวดั       

  ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  การปฏบิัติงานตรวจสอบเปน็กระบวนการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนสอบทาน ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพียงใด พร้อมทั้งใหข้้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อ 
การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดความเสี่ยงให้
น้อยลง โดยขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ เรื่อง ได้แก ่
  ๑. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  
      หลังจากการท าแผนปฏิบตัิงาน จัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงาน
ตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ การด าเนินการก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้  
      ๑.๑ แจ้งหน่วยรับตรวจ ก่อนเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายในส่งหนังสือแจ้ง
ก าหนดการเข้าตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ โดยระบุสาระส าคัญได้แก ่วัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวันและเวลา 
ที่ใช้ในการตรวจสอบ พร้อมทัง้รายการเอกสารหลักฐานที่ตอ้งการไปยังหน่วยรับตรวจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้  
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                         ๑.๒ การเตรียมการเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ ได้แก่  
   ๑) สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว เพื่อก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น สอบ
ทานรายงานตรวจสอบในการตรวจสอบครั้งก่อน กระดาษท าการ รายงานผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ฯลฯ  
   ๒) ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถงึโครงการต่างๆ แผนงาน 
ปัญหา และรายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
  ๒. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
      ๒.๑ การปฏิบัติงานภาคสนามผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิด
งานตรวจสอบระหว่างทีมตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้อธิบายวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตของการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ หรือจดัท าบันทึกแจ้งการเข้าตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
      ๒.๒ ปฏิบัตงิานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่ง
แบ่งความรับผิดชอบออกตามประเภทของการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย   
   ๑) ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  
   ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
   ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
   ๔) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
   ๕) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
   ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
   ๗) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) ซึ่งเป็นงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 
   ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนการแผนการปฏิบัติงานฯ ได้แก ่
       (๑) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานประกอบการตรวจสอบ  
       (๒) การสมัภาษณ์หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวน
งานของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และข้อมลูพ้ืนฐานที่ได้ศึกษามา 
       (๓) การเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน เพือ่ประเมินความถูกต้อง และประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน  
       (๔) ท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ การตรวจนับ การกระทบยอด ตาม
เทคนิคและวิธีการที่ก าหนดไว้ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
   ในระหว่างนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรก ากบัดแูลการปฏบิัติงานของผู้ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงาน ขอบเขตการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ก าหนดตามแนวทางปฏิบัติงานในแผน    
ปฏิบัติงาน และถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ หรือขยายขอบเขต
การตรวจสอบ ให้แจ้งผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทันที เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกคร้ัง 
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                         ๒.๓ การจัดท ากระดาษท าการ และรวบรวมหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ  
   กระดาษท าการ เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียด
วิธีการตรวจสอบ ขอบเขต และข้อมูลที่ได้จากเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น ผลการสมัภาษณ์ สังเกตการณ์ ตรวจนับ 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ทดสอบรายการ เป็นต้น และให้ไดผ้ลสรุปของการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
รายงานผลการปฏิบัติงานว่าควรมีประเด็นข้อตรวจพบเพื่อการปรับปรุง แก้ไขหรือไม ่
   หลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ เป็นเอกสารข้อมูล และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจ
สอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงหลักฐานที่ขอ
เพิ่มเติม เช่น แผนผังการปฏิบัติงาน ค าสั่ง  ใบเสร็จรับเงิน แบบสอบถามที่ได้รับการกรอกแล้ว หนังสอืร้องเรียน 
เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือขอ้ตรวจพบ ทั้งนี้ ข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวจะต้องมีความเพียงพอที่จะสามารถใช้ยืนยันหรือสนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
เชื่อถือได้ 
      ๒.๔ การสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น  
   การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
กระดาษท าการ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้หัวหนา้ทีมตรวจสอบท าการสอบทาน ซึ่งต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการเก็บรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนรัดกุม และครบถ้วน เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน 
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบและผูส้อบทานควรลงลายมือช่ือพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพื่อแสดงให้
เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน 
   ผู้ตรวจสอบภายในและหัวหนา้ทีมตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวขอ้ง
ที่ได้จากการตรวจสอบ สรุปหาข้อตรวจพบทั้งในด้านดแีละด้านทีเ่ป็นปัญหาขอ้บกพร่อง จดัท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอต่อผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  และใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมปิดตรวจ  หรือแจง้การยืนยัน
ร่างรายงานผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 

  ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

  การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เป็นการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเมื่อ 
ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต  วิธีการปฏิบัติงาน  และผลการตรวจสอบ  สรุปประเด็นข้อตรวจพบ  ความเสี่ยงที่ส าคัญ   รวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขประเด็นข้อตรวจพบเพื่อเสนอผู้บริหารพจิารณาสั่งการ โดยขั้นตอนการจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบด าเนินการ ดังนี ้
  ๑. ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวบกระดาษท าการ  หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการและใช้วิธีการอื่นด้วย เช่น การสอบถาม พูดคุย สัมภาษณ ์เพื่อใช้สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบ 
หรือข้อตรวจซึ่งสรุปกฎเกณฑ์การรวบรวมข้อมูลได้ ๔ ข้อ ดังนี้  
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      ๑.๑ ความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ ควรเป็นข้อมูลที่แสดงเนื้อหาอย่างถูกต้องตามความจริง และ
มาจากแหล่งทีม่าในการรวบรวมข้อมูล การขอหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน และใบส่งของที่ออกโดยร้านค้า รายงานการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ 
ที่กองคลังรายงาน ฯลฯ ทั้งน้ีข้อมูลและหลกัฐานจากบุคคลภายนอกมีความน่าเช่ือถือกว่าข้อมูลหลักฐานของผู้รับ
ตรวจ ข้อมูลหลักฐานต้นฉบบัมีความน่าเช่ือถือกว่าภาพถ่ายส าเนา 
                        ๑.๒ ความเก่ียวข้องหรือหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ ควรเป็นข้อมูลที่มีสาระส าคัญ 
และตรงตามประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการสรุปผลการตรวจสอบ 
      ๑.๓ ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ ควรมขี้อมลูหลักฐานหรือข้อเทจ็จริงในปริมาณ
หรือจ านวนที่เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผลหรือใช้อ้างอิงให้มั่นใจถึงเหตกุารณท์ี่เกิดขึ้น 
ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถยืนยันถึงผลส าเร็จของงานได้ จึง
ควรหาข้อมูลหลักฐานเพ่ิมเติมจากภาพถ่ายแสดงภาพการด าเนินงานจริง รายงานผลการประเมินของหน่วยงานที่มี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ข้อมูลการสัมภาษณ์/สงัเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงโดยผู้
ตรวจสอบภายใน 
      ๑.๔ ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ควรเป็นขอ้มูลหลักฐานหรือข้อเทจ็จริงที่ช่วยในการควบคุม
และตัดสนิใจของผู้บริหาร เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ข้อมูลควรมีความทันเวลา
ในการใช้ประโยชน์และมีสาระส าคัญในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ 
      หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ทีก่ล่าวถึงข้างต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในน าข้อมูลมา
พิจารณา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่ได้จากกระดาษท าการ โดยคัดเลือกข้อตรวจพบที่เป็นสาระส าคัญมาจดัท าร่าง
รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรปูแบบของร่างรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานสถิติแห่งชาติประกอบด้วย  
   ๑) ประเด็นที่ตรวจ  
   ๒) หลักเกณฑ์ (Criteria) เป็นข้อก าหนดตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง นโยบาย แนวปฏบิตั ิ
มติคณะรัฐมนตรีที่ต้องถือปฏิบัต ิ
   ๓) สิ่งที่ตรวจพบ (Condition) เป็นข้อเท็จจรงิที่พบจากการตรวจสอบซึ่งต้องมีข้อมลู และ
รายละเอียดที่เพียงพอ สิ่งที่ตรวจพบเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้ตรวจสอบภายในเปรียบเทียบผลระหว่างหลักเกณฑ์
หรือสิ่งที่ควรจะเปน็ (What should be) กบัสิ่งทีเ่ป็นอยู ่(What is) โดยผู้ตรวจสอบประมวลได้จากการสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ สอบทาน และการใช้เทคนิคการตรวจสอบต่างๆ 
   ๔) สาเหตุ (Cause) เปน็ต้นเหตุของความแตกต่างระหว่างสิง่ที่เป็นอยู่ กับหลักเกณฑ ์หรือ
สิ่งทีค่วรจะเป็น ซึ่งในการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในและผู้รบัตรวจอาจชว่ยกันหาสาเหตุ เพื่อจะก าหนดแนวทาง 
แก้ไขที่เหมาะสม  
   ๕) ผลกระทบ (Effect) เป็นผลของความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ส่วนราชการ หรืออาจจะเกิดขึ้นหากยงัมีการด าเนินการตามที่พบนัน้ต่อไป ผลกระทบที่เกิดขึน้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ว่าสิ่งที่ตรวจพบนั้นมีนัยส าคญัหรือเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น 
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   ๖) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นแนวทางที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอให้หน่วย
รับตรวจด าเนนิการเพื่อก าจัดสาเหตขุองสิ่งที่ตรวจพบ และป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ได้อกี  การเขยีนข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบ
ภายในควรพจิารณาจากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบวา่มีสาเหตมุาจากอะไร ตอ้งมีแนวทางเพือ่แก้ไข ไม่ใช่เพียงเพื่อบอกว่า
ให้พิจารณาแกไ้ข ดงันั้นขอ้เสนอแนะทีด่ีต้องชดัเจน สามารถแก้ไขปัญหาและน าไปปฏบิัติได ้อาจมีทางเลือกในการแกป้ัญหา
ให้ด้วย โดยค านึงถึงต้นทุน เวลา และผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
                     คุณลักษณะของรายงานการตรวจสอบที่ด ีต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล และต้อง
สร้างสรรค์ ดังนั้น เพื่อให้ร่างรายงานผลการตรวจสอบมีข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลประเด็นที่
เป็นสาระส าคัญ และเอกสารหลักฐานส าหรับอ้างอิงให้ครบถ้วน 
  ๒. การยืนยันรา่งรายงานผลการตรวจสอบ ด าเนินการได้ ๒ วิธีคือ จัดท าบันทึกขอความเห็นต่อ
ร่างรายงานผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจโดยก าหนดเวลาในการเหน็ด้วย/ไม่เหน็ด้วยกับร่างรายงานผลการตรวจ 
หรือการประชมุปิดตรวจเพื่อสอบทานความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบให้ถูกต้องตรงกันระหวา่งผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมคณะ กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจพร้อมคณะ เพ่ือท าความเข้าใจและชีแ้จงประเด็น
ที่สงสยั แลกเปลี่ยนความคดิเห็น หรือหาข้อยุติในประเด็นที่มคีวามเห็นไม่ตรงกัน หรือให้หนว่ยรับตรวจชี้แจงประเด็น 
ที่ผู้ตรวจสอบยังมีข้อสงสัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมาก
ที่สุด  รวมทั้งแจ้งก าหนดการออกรายงาน และขอบคุณหนว่ยรับตรวจ   
  ๓. การเสนอรายงาน 
      ๓.๑ เมื่อได้รับความเห็นจากหน่วยรับตรวจต่อข้อเสนอแนะแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบภายในที่จัดท า
ร่างรายงานผลการตรวจสอบ จัดท ารายงานฉบับสมบรูณเ์พื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิตแิห่งชาติเพื่อพิจารณา
สั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยเน้ือหาของรายงานประกอบด้วยบทสรุปผู้บรหิาร และ
รายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
   ๑) บทน า ข้อมลูทั่วไปของหน่วยรับตรวจ 
   ๒) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ โดยแสดงถึงการตรวจสอบเพ่ืออะไร มีจุดมุ่งหมายหรือ 
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการตรวจสอบ 
   ๓) ขอบเขตของการตรวจสอบ โดยแสดงเรื่องที่ตรวจสอบ ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ 
   ๔) วิธีการตรวจสอบ ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอย่างไร 
   ๕) ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
   ๖) สรุปผลการตรวจสอบ โดยน าสรุปประเด็นข้อตรวจพบ โดยกล่าวถึงหลักเกณฑ์หรือ
สิ่งที่ควรจะเป็น ข้อตรวจพบหรือสิ่งที่เป็นอยู่ ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น สาเหตุของประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
      ๓.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทานความถกูต้องแล้วเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
สถิติแห่งชาติทราบ และพิจารณาสั่งการ อย่างช้าภายใน ๒ เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ 
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      ๓.๓ แจ้งผลให้หน่วยรับตรวจ  โดยจัดส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบที่ผู้อ านวยการส านักงาน
สถิติแห่งชาติสัง่การแล้ว ให้ผู้บริหารหน่วยรบัตรวจรับทราบ กรณีมีประเด็นข้อตรวจพบที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ตอบ
กลับภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับบันทึกจากกลุ่มตรวจสอบภายใน (ส่วนภูมิภาค) หรือภายใน ๓๐ วันนับจาก
วันที่ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติสั่งการ (ส่วนกลาง) 

  ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามผล 

  การติดตามผลการตรวจสอบภายใน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
ผู้บริหารระดับสูงแล้ว เปน็หนา้ทีข่องผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องด าเนินการติดตามผลว่าผู้บริหารไดส้ั่งการหรือไม่
อย่างไร และหากสั่งการแล้วหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บรหิารสั่งการ 
หรือไม่ หรือหวัหน้าส่วนราชการจะพิจารณายอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น ๆ 
  การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญเพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจและผู้บรหิารไดป้ฏบิัติ
ตามข้อเสนอแนะหรือไม่ ประเด็นข้อตรวจพบต่าง ๆ ไดร้ับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยงั และรายงาน
ผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป โดยด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการปฏบิัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยรับตรวจ 
จะด าเนินการติดตามทางโทรศพัท์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาให้หน่วยรบัตรวจส่งรายงาน กรณมีีประเด็นข้อตรวจพบ
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ตอบกลับภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับบันทึกจากกลุ่มตรวจสอบภายใน (ส่วนภูมิภาค) 
หรือภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติสั่งการ (ส่วนกลาง) 
      ๒. หน่วยรับตรวจแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมส่งส าเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
      ๓. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ของรายงาน
ผลการปฏบิัติตามข้อเสนอแนะ และหัวหน้าทีมตรวจสอบสอบทานการปรับปรุงแก้ไขที่หน่วยรับตรวจแจ้งผลการปฏิบัติ
แล้ว พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อยืนยันว่าได้มีการน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติแล้ว  
  ๔. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ตดิตามผล จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในรับทราบ 
  ๕. ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาสรุปผลการปฏบิัตติามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
พร้อมทั้งเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติเพ่ือทราบ 
  ๖. เมื่อเข้าตรวจสอบในครั้งต่อไป จะได้ด าเนินการว่ามีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในครั้งก่อน

แล้วหรือไม่ ตามที่ได้แจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขในครั้งก่อน 

การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผน 
การตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับอนมุัติเสนอผู้อ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาติ จ านวน ๔ ครั้งเพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และระบุประเด็น
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ความเสี่ยงและการควบคุมทีม่ีนัยส าคญั ข้อตรวจพบที่ส าคัญ โอกาสทีจ่ะเกิดความผิดพลาด การทุจริตและความ

เสียหาย โดยรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นรายงวด ๆ ละ ๔ เดือน จ านวน ๓ งวด และรายงาน

สรุปผลการปฏบิัติงานประจ าปี จ านวน ๑ ครั้ง 

 

 

๗. มาตรฐานงาน  
  
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

โดยก าหนดประเด็นคุณภาพงานตรวจสอบภายในออกเป็น ๔ ด้าน ๑๖ ประเด็น 
๑) ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ านวน ๓ ประเด็น 
๒) ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน ๓ ประเด็น 
๓) ด้านการจัดการ (Management) จ านวน ๕ ประเด็น 
๔) ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ๕ ประเด็น  

- เกณฑ์การประเมินผล แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ 
๑) ระดับคะแนน ๐.๐๐ – ๑.๙๙ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
๒) ระดับคะแนน ๒.๐๐ – ๒.๙๙ เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพบางส่วน 
๓) ระดับคะแนน ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
 

 

๘. วิธีติดตามและประเมินผล  

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 

โดยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ และได้ก าหนด

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ส่วนราชการมีการประเมินการประกัน

คุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง (ผู้ประเมินจากภายนอก) มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับ

ดูแลงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้งาน

ตรวจสอบภายในภาครัฐมีความเข้มแข็ง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

และจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
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๙. เอกสารอ้างอิง (เป็นการชี้แจงให้ทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบการจัดท าคู่มือ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระเบียบปฏิบัติ พระราชบัญญัติ กฎหมาย เป็นต้น ส าหรับตัวอย่าง

เอกสารอ้างอิงให้แสดงไว้ในภาคผนวก) 

      1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ 
      ๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้ (เป็นการชี้แจงให้ทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ส าหรับตัวอย่าง

แบบฟอร์มให้แสดงไว้ในภาคผนวก) 

       - แบบฟอร์มกระดาษท าการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  

๑๑. สรุปประเด็นส าคัญ 

   ๑๑.๑ กระบวนงานมีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ด้านใดบ้าง (ถ้ามี) 

   ...................ไม่มี................... 

   ๑๑.๒ กระบวนงานมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานใดบ้าง (ถ้ามี) (เช่น กระบวนงานที่ต้องบูรณาการการท างาน

กับหน่วยงานภายใน และหรือ หน่วยงานภายนอก) 

         ๑) หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ศูนย์/กอง/สลก./สถจ./กลุ่มขึ้นตรง ผสช.  (หน่วยงานภายใน 

สสช.) 

         ๒) หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักตรวจสอบภายใน กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (หน่วยงานภายนอก สสช.)  

   ๑๑.๓ ต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินการ (เช่น เงิน เวลา จ านวนบุคลากร เป็นต้น) 
         ๑) ต้นทุน คือ  

                   - จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน ๗ คน และ

พนักงานขับรถ เพื่อตรวจสอบภายในส านักงานสถิติจังหวัด ๔ จังหวัด โดยออกปฏิบัติงานครั้งละ ๕ คนรวมพนักงาน

ขับรถ 

                    - จ านวนระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ โดยประมาณ ๒๐ วัน  

                   - งบประมาณที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบภายในโดยประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

                     ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง          ๑๓๑,๐๐๐ บาท 

                     ๒. ค่าสัมมนาและฝึกอบรม               ๘,๐๐๐ บาท 

                     ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           ๑,๐๐๐ บาท 

                     ๔. ค่าวัสดุ                                 ๑๐,๐๐๐ บาท     
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         ๒) เป้าหมายการลดต้นทุนระยะสั้น (ถ้ามี) ได้แก่ .....................ไม่มี......................... 

         ๓) เป้าหมายการลดต้นทุนระยะยาว (ถ้ามี) ได้แก่ ....................ไม่มี......................... 

      ๑๑.๔ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม และควบคุมกระบวนการ (ถ้าม)ี ได้แก่  
        - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

   ๑๑.๕ ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนนิการ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ
หน่วยงานได้ก าหนดให้มีการ Work From 
Home ส่งผลให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบในส่วนภูมิภาคได ้
และในส่วนกลางพบอปุสรรคในการประสานงาน
ระหวา่งกลุ่มตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ
ในการขอเอกสาร เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
เป็นไปโดยยากขาดความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน 

- ปรับวิธีการตรวจสอบในส่วนภูมิภาค โดยสแกนเอกสาร/
หลักฐานต่าง ๆ ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) พร้อมบันทึก
ข้อมูลในผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อประกอบการตรวจสอบ แต่พบปัญหา คือ หน่วยรับตรวจ
ส่งเอกสารให้ไม่ครบถ้วน การประสานงานเพื่อขอเอกสาร
เพิ่มเติม ไม่สะดวก ไม่คล่องตัว เอกสารส่งเพิ่มเติมไม่ถูกต้อง 
ล่าช้า  ท าให้ต้องติดตามทางโทรศัพท์และผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตอบกลับไปมาหลายครั้ง  
- ส าหรับการตรวจสอบในส่วนกลางใช้ปรับลดการตรวจสอบ
บางประเด็น และใช้การตรวจสอบเชื่อมโยงในระบบ GFMIS  
และระบบ e-GP  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ๑ 

รายชื่อผู้จัดท า  
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รายชื่อผู้จัดท า 

 
๑) นางสมนึก  วงษ์จันทร ์  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

๒) นางสาวรัชดา  รัตน์ประสิทธิ์  นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

๓) นางสาวพจนีย ์ เฉวียงวาศ  นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ๒ 

เอกสารอ้างอิง 

      1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           ๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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เอกสารอ้างอิง 

 
1. หลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
     ๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
    ๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กนัยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  

https://bit.ly/3Cg8mu6 

https://bit.ly/2XgdUW4 

https://bit.ly/3ElmZ0Y 

https://bit.ly/3ljeI4U 
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ภาคผนวก ๓ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

 
- แบบฟอร์มกระดาษท าการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
 

แบบฟอร์มกระดาษท าการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ 


