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คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บทนํา 
  

 ก ารตรวจสอบ ภายในถ ือ ได ว าเป น เค รื ่อ งม ือ  หร ือกลไกที ่สําค ัญของฝายบร ิหาร               

ในการประเมิน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางดานการเงินและ   

การบริหารงาน “คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน” เปนเอกสารที่สํานักตรวจสอบภายใน   

จัดทําขึ ้น เพื่ออธิบายแนะนําและใหความรูเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานการตรวจสอบภายในและ           

การบริหารงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการติดตอประสานงานกับหนวยงานรับตรวจ ผู บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและสํานัก งานการตรวจเงินแผ นดิน  ผู  ตรวจสอบภายในจึงควร             

ทําความเขาใจในเร่ืองน้ีใหชัดเจน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน  

 การจัดทําคูมือฉบับน้ี ประยุกตใชโดยถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กําหนดไวในคูมือ          

การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง ป 2555 สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ป 2555 

สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายในพรอม

กับมีการสอบทานปรับปรุงและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ   

 ตอมา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ไดมีการปรับปรุงคูมือ           
การปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 มาตรฐานสากล 
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน แนวการปฏิบัติที่ดี และมีการจัดทําคูมือการประเมินผล                    
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม (ระบบ SE-AM) 

 สํานักตรวจสอบภายในจึงไดแกไขและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คูมือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป  2555  แนวการปฏิบัติที่ดี และ คู มือการ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบการประเมินผลใหม และใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตอไป 
 

คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี  

1. เพ่ืออธิบายใหทราบถึงความรูทั่วไปของการตรวจสอบภายในที่สําคัญ การวางแผน            

การตรวจสอบ การจัดทําแนวการตรวจสอบ ฯลฯ 

2. เพ่ือใหผู ตรวจสอบภายในมีความเขาใจโครงสราง วัตถุประสงค  อํานาจหนาที่และ           

ความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน 

3. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในสํานัก

ตรวจสอบภายใน 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๑ 
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4. การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน เปนมาตรฐานเดียวกันและสรางความเขาใจ         

ในหลักการตรวจสอบที่สําคัญ 
 

คูมือฉบับน้ีแบงออกเปน 2 สวน 

สวนที่ 1 รายละเอียดคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

     สวนที่ 2 แบบฟอรมเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

ภายใน 

 โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสม

ของคูมือดังกลาวอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

          

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒ 



 

 

สวนท่ี 1  

รายละเอียดคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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บทท่ี 1 

กรอบการปฏบิัติงานการตรวจสอบภายในขององคการจัดการนํ้าเสีย 
 

กรอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน อางอิงจากแนวทางคูมือการปฏิบัติงาน            

การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป 2555 สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพ่ือให ผูป ฏิบัติงานตรวจสอบ มีความเขาใจและใชประกอบ             

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานใหผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบ

ภายในตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังน้ี 
 

1. กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

     ภ าย ใต ก รอ บ ก ารกํ ากั บ ดู แ ลกิ จ ก ารที่ ดี  ก ารต รวจ สอ บ ภาย ใน เป น ก ล ไก ห ลัก                   

หน่ึงในกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยชวยติดตามการบริหารงานของฝายบริหาร ซ่ึงมี

ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียเปนผูรับผิดชอบ  

สํานักตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการชวยคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหนาที่

ติดตามดูแลการควบคุมภายใน การกํากับดูแลที่ดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติงานตางๆ  

ขององคการจัดการนํ้าเสียอยางเปนระบบ นอกจากน้ี สํานักตรวจสอบภายในยังเปนกลไกที่ใชใน    

การตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ

นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยไมมีหนาที่ในดานการปฏิบัติงานในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน สํานัก

ตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในตองเปนบุคคลที่มีความเปนอิสระจากการบริหารงาน  

กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน แบงเปน 6 หัวขอ ไดแก   

         1.1 คุณสมบตัิของผูตรวจสอบภายใน  

         1.2 โครงสรางของสํานักตรวจสอบภายใน   

         1.3 ความสัมพันธกับฝายบริหาร  

         1.4 หนาที่ความรับผิดชอบ  

         1.5 การปฏิบัติงานและการรายงาน    

         1.6 การรักษาคุณภาพงานของผูตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๓ 
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 รูปภาพแสดงกรอบการปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน  

 

 
 

ทั้งน้ีการปฏิบัติตามแนวทางทั้ง 6 หัวขอ ผูตรวจสอบภายในจะตองดําเนินการภายใต            

หลักจรรยาบรรณ 4 ประการ ประกอบดวย ความซ่ือสัตย  ความเที่ยงธรรม การเก็บรักษาความลับ       

และความสามารถในหนาที ่

         1.1 คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน 

                    1.1.1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในตองมีคุณวุฒ ิ   

ข้ันต่ําระดับปริญญาตรี โดยมีความรู ทักษะ และเขาใจในธุรกิจขององคการจดัการนํ้าเสียน้ันๆ รวมทั้ง

ควรมีประสบการณในงานตรวจสอบ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเส่ียง และการควบคุมภายใน        

การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความสามารถอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

ภายในตองรับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจไดวาสํานักตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู 

ทักษะ คุณสมบัติ และประสบการณ ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานใหไดตามวัตถุประสงคการตรวจสอบ

และตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

1.คุณสมมัติของ

ผู้ตรวจสอบภายใน

2.โครงสร้างของ

สาํนักตรวจสอบภายใน

3.ความสัมพันธ์กับ

ฝ่ายบริหาร
4.หน้าท่ีความรับผดิชอบ

5.การปฎิบัติงานและ

การรายงาน

6.การรักษาคุณภาพงาน

ของผู้ตรวจสอบภายใน

1.คณุสมบติัของผู้ตรวจสอบภายใน

2.โครงสร้างของสํานกัตรวจสอบภายใ

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๔ 
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                     1.1.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยทัศนคติที่ เที่ยงธรรม ไมมีอคติ                  

มีความซ่ือสัตย สุจริต และควรหลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชน และไมควรใหมีปจจัยใดๆ        

ที่มีผลกระทบตอการใชวิจารณญาณเขามาเกี่ยวของ  

                     1.1.3 ผูตรวจสอบภายในควรไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่           

ตามความรับผิดชอบและดํารงความสามารถทางวิชาชีพ โดยการเขารวมในการพัฒนาทางวิชาชีพ    

อยางตอเน่ือง 
 

          1.2 โครงสรางของสํานักตรวจสอบภายใน 

                     1.2.1 สํานักตรวจสอบภายในตองมีสถานภาพอยางนอยเทียบเทากับผูบริหารของ

องคการจัดการนํ้าเสีย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองรายงานเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 

เพ่ือใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปดวยความเปนอิสระ และเกิดประโยชน      

ตามความมุงหมายอยางแทจริง โดยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรตองหารือกฎบัตรของ

สํานักตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบตอผูอํานวยการจัดการนํ้าเสียกอนนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเห็นชอบและอนุมัต ิ

                     1.2.2 สํานักตรวจสอบภายในตองรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานตอผูอํานวยการ

องคการจัดการนํ้าเสีย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในให เปนไป             

ดวยความราบร่ืนและมีประสิทธิผล เชน การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอเพ่ือใหปฏิบัติหนาที ่      

ไดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน 

                     1.2.3 การแตงตัง้ โยกยาย ถอดถอน เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงาน

ของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียกอนนําเสนอคณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ สวนการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงานของ    

ผูตรวจสอบภายในอยูภายใตการดําเนินการของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน โดยการหารือกับ

ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียกอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา และดําเนินการ

ตามข้ันตอน 

                     1 .2 .4  คณะกรรมการตรวจสอบ และผูอํ านวยการองคการจัดการนํ้าเสีย              

จะแตงตั้งใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในไปรักษาการตําแหนงอื่นหรือ

ปฏิบัติหนาที่อื่นในขณะเดียวกันไมได และจะมอบหมายใหผูบริหารจากหนวยงานอื่นมาดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในในขณะเดียวกันไมได ทั้งน้ี เพ่ือดํารงความเปนอิสระของ        

สํานักตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานและการแสดงความเห็น 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๕ 
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                     1.2.5 ผูตรวจสอบภายในจะตองมีความเปนอิสระจากกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ            

เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ รวมทั้งตองไมตรวจสอบ         

งานที่ตนเคยทําหนาที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปกอนทําการตรวจสอบ 

                     1.2.6 บทบาทและความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายในตองกําหนดไว      

เปนลายลักษณอักษรในกฎบัตร โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวยการสอบทาน

กระบวนการในการป ฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบ วิธีป ฏิบัต ิ            

การปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย      

วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของ

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเพ่ือปองกันการทุจ ริตภายในองคกร รวมทั้ ง             

การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เปนตน 

                     1.2.7 ผูบริหารและผูที่ เกี่ยวของทุกฝายควรรับทราบและเขาใจในบทบาทและ            

ความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน 

                     1.2 .8  สํานักตรวจสอบภายในควรมีบุคลากรอยางนอย 1 คน ที่ มี วุฒิบั ตร             

ผูตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

          1.3 ความสัมพันธกับฝายบริหาร 

                     ฝายบริหารมีความรับผิดชอบ 

                     1.3.1 ดําเนินการปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในตามขอเสนอแนะในรายงานผล          

การตรวจสอบโดยผูบริหารหนวยรับตรวจที่ เกี่ยวของ และผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย          

เปนผูรับผิดชอบโดยตรง 

                     1.3.2 การหารือเกี่ยวกับกลยุทธ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของสํานักตรวจสอบ

ภายในและรายงานผลการตรวจสอบ 

                      1.3.3 ใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เล่ือนข้ัน               

เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงานของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน โดยอาจพิจารณารวมกับ

คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ืออนุมัติ   

                      1 .3 .4  ดํ าเนินการในการพิจารณ า แต งตั้ ง  โยกยาย  ถอดถอน เล่ือน ข้ัน          

เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงานของผูตรวจสอบภายในตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

         1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน 

                     1.4.๑ การตรวจสอบภายในโดยทั่วไปครอบคลุมถึงการสอบทานในเร่ืองตอไปน้ี 

                              1.4.1.1 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน

กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๖ 
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                              1.4.1.2 ความถูกตอง เช่ือถือไดของขอมูลทางการเงิน และรายงาน       

การดําเนินงาน 

                              1.4.1.3 การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

                              1.4.1.4 การตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

                              1.4.1.5 ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง และ      

การควบคุมภายในเพ่ือปองกันการทุจริตภายในองคกร 

                              1.4.1.6 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และการใช

ทรัพยากร 

                              1.4.1.7 การดูแลรักษาทรัพยสิน มิใหเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ 

                     1.4.2 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในควรประสานงานกับ

ผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ รวมถึงผูสอบบัญชีและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของสําหรับ    

การจัดทําแผนการตรวจสอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นที่มีความเส่ียง 

และลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีและหนวยงานกํากับดูแล 

                    1.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ 

                             1.4.3.1 สอบทานกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ

และอนุมัติในกรณีที่คณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียมอบอํานาจใหดําเนินการได 

                             1.4.3.2 ใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา แตงตั้ ง โยกยาย ถอดถอน      

เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงาน ของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน โดยอาจ

พิจารณารวมกับผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียกอนนําเสนอตอคณะกรรมการองคการจัดการ    

นํ้าเสียเพ่ืออนุมัติ 

                             1.4.3.3 ใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา แตงตั้ ง โยกยาย ถอดถอน      

เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงาน ของผูตรวจสอบภายในตามที่ ผูอํานวยการสํานัก

ตรวจสอบภายในนําเสนอ 

                             1.4.3.4 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน 

                             1.4.3.5 สอบทานและหารือกับผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ         

ผลการตรวจสอบที่ยังหาขอยุติรวมกับฝายบริหารไมได และพิจารณานําประเด็นสําคัญเสนอตอ

คณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการตอไป 

                    1.4.4 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบตองเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง ยกเวนมีเหตุผลอันควรในการไมได      

รับอนุญาตใหเขาประชุม 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๗ 
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                    1.4.5 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองรายงานวัตถุประสงค และผลการ

ดําเนินงานของสํานักตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

                    1.4.6 ผูตรวจสอบภายในตองมี ทักษะ คุณสมบัติ ความรูที่จําเปนที่สามารถนํามาใช

ในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  
  

 1.5 การปฏิบัติงานและการรายงาน 

                     1.5.1 การวางแผนการตรวจสอบ 

                             1.5.1 .1  สํานักตรวจสอบภายในตองจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป 

เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการจัดการนํ้าเสีย 

เพ่ือใหองคการจัดการนํ้าเสียบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยพิจารณาความเส่ียงที่

อาจทําใหวัตถุประสงคขององคการจัดการนํ้าเสียไมบรรลุผลตามที่กําหนดไว 

                             1.5.1.2 สํานักตรวจสอบภายในตองจัดทําแผนตรวจสอบประจําป และหารือ

รวมกับผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย เพ่ือขอความเห็นในแผนตรวจสอบรวมถึงขอเสนอแนะใน

ประเด็นตางๆ ที่ควรทําการตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือใชในการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 

              1.5.1.3. ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียตองพิจารณาแผนตรวจสอบ

ประจําปกอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัต ิ

     1.5.2 การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

                             1.5.2.1 สํานักตรวจสอบภายในตองจัดทําแผนการตรวจสอบในรายละเอียด

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาตามความเส่ียงในกิจกรรมตางๆ ที่ทําให

วัตถุประสงคของหนวยงานหรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบไมบรรลุผลตามที่กําหนดไว 

                             1.5.2.2 สํานักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยรวบรวมขอมูลและ

เอกสารหลักฐานตางๆ บันทึกผลการตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจสอบ และจัดทํารายงาน        

ผลการตรวจสอบ 

                             1.5.2.3 สํานักตรวจสอบภายในตองติดตามการปฏิบัติ ตามรายงานและ

ขอเสนอแนะที่ไดรายงานไวอยางสมํ่าเสมอ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่

ผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของไมปฏิบัติตามที่ไดเสนอแนะไว 

 1.5.3 การรายงานและการปดการตรวจสอบ 

  1.5.3.1 สํานักตรวจสอบภายในควรเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่

ชัดเจนและตรงไปตรงมา ภายในเวลาที่ เหมาะสมตอผูบ ริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ และ

ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย เพ่ือใหมีการหารือและนําไปสูการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

  

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๘ 
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 1.5.3.2 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองเสนอรายงานสรุปประเด็น

สําคัญที่พบและขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการ

องคการจัดการนํ้าเสียอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีความถ่ีในการรายงานข้ึนอยูกับความตองการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 

 1.5.3.3 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานประจําป 

เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดความเส่ียงที่สําคัญ การควบคุมภายใน การกํากับดูแล

และเร่ืองอื่นๆ ที่ควรนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 

 1.5.3.4 รายงานผลการตรวจสอบไมควรนําเสนอตอบุคคลภายนอก      

โดยไมไดรับอนุญาตหรือความยินยอมจากผูบริหารที่เกี่ยวของ 
 

         1.6 การรักษาคุณภาพงานของผูตรวจสอบภายใน 

                    1.6.1 สํานักตรวจสอบภายในควรมีการควบคุมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 

                    1.6.2 สํานักตรวจสอบภายในควรประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน หรือใหหนวยงานอื่นภายในองคการจัดการนํ้าเสีย ที่มีความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวา  

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานและเพ่ือประโยชนของผูมีประโยชนรวมทุกฝาย 

                    1.6.3 บุคคลที่มีความเปนอิสระจากภายนอกองคกรทําการประเมินการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน โดยควรกําหนดใหมีข้ึนอยางนอยทุก 5 ป 
 

2. การตรวจสอบภายใน 

              2.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

              การตรวจสอบภายในตามที่กําหนดไว ในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมายความถึง งานที่รัฐวิสาหกิจ

กําหนดข้ึนเกี่ยวกับการสรางความเช่ือม่ัน โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และ         

การปฏิบัติงานตางๆ ของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการให

คําแนะนําปรึกษาอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมคุณคาและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน

ของรัฐวิสาหกิจใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคํานิยาม

ขางตนสอดคลองกับคํานิยามที่กําหนดโดยสมาคมผูตรวจสอบภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและ     

ไดรับการยอมรับทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่ไดกําหนดไววา 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๙ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

              “การตรวจสอบภายใน คือ การใหความเช่ือม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและ   

เปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกร

บรรลุเปาหมาย ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง        

การควบคุมภายในและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ” 

              การตรวจสอบภายในเปนการใหความเห็นที่เปนอิสระและเที่ยงธรรมเกี่ยวกับการบริหาร   

ความเส่ียงการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอฝายบริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงรวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร    

ความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจ 

              โดยสนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเส่ียงที่สําคัญและ

นําไปสูการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวของรัฐวิสาหกิจ 
 

          2.2 หนาที่ของสํานักตรวจสอบภายใน 

                     2.2.1 สอบทานและประเมินความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ   

การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศของกิจกรรมหรือหนวยงานที่ตรวจสอบ 

                     2.2.2 ตรวจสอบความถูกตองและความเช่ือถือได ของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ คณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําส่ังที่เกี่ยวของกับ     

การดําเนินงานขององคการจัดการนํ้าเสีย 

                     2.2.3 ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โอกาสเกิดการทุจริต

และประสิทธิภาพขององคการจัดการนํ้าเสียในการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายในองคการ

จัดการนํ้าเสีย 

                     2.2.4 ตรวจสอบการจัดเก็บรายได รายจายและสิทธิประโยชนที่องคการจัดการ    

นํ้าเสียพึงไดรับ 

                     2.2.5 เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการดําเนินงานของ

หนวยงานในองคการจัดการนํ้าเสียเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งข้ึน 

                     2.2.6 ประสานงานและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ และการควบคุม

ภายในแกหนวยงานในองคการจัดการนํ้าเสีย 

                     2.2.7 ใหคําแนะนําแกผูบริหารในทุกระดับเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

                     2.2.8 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอตอผูบริหารหนวยรับตรวจ      

และผูบริหารที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย เพ่ือใหคําแนะนําในการปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายในของหนวยงานน้ัน และรายงานสรุปประเด็นสําคัญที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะ

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๑๐ 
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ในการปรับปรุงตอผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย        

ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

                     2.2.9 ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของฝายบริหาร 

เพ่ือทําการปรับปรุงแกไขการดํานินงานใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัดยิ่งข้ึน 

                     2.2.10 ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบัญชีภายนอก 

                     2.2.11 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไว 
 

     2.3 วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการกํากับดูแล 

 การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล ประกอบดวยนโยบาย 

ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานที่จัดทําข้ึน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดในระดับหน่ึงวา 

       2.3.1 วัตถุประสงคที่กําหนดไวขององคการจัดการนํ้าเสียสามารถบรรลุผลได 

                  2.3.2 กระบวนการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสม

รายงานที่ใชทั้ งภายในและภายนอกองคการจัดการนํ้าเสีย และกระบวนการในการปฏิบัติงาน       

ตามความรับผิดชอบน้ันเช่ือถือได 

                  2.3.3 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของไดรับการปฏิบัติตามอยางเหมาะสม  

                  2.3.4 หลักจรรยาบรรณที่กําหนดข้ึนในองคการจัดการนํ้าเสีย ไดรับการปฏิบัติตาม

โดยผูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 
 

          2.4 ลักษณะงานของสํานักตรวจสอบภายใน 

               งานตรวจสอบภายในสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท  คือ 

                     2 .4 .1  ก ารต รวจ สอ บ ภายใน เ พ่ื อ ให ค วามเ ช่ือ ม่ัน  (Assurance Services)            

แกฝายบริหารเพ่ือชวยปรับปรุงการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ 

โดยการประยุกตทักษะวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน ในการประเมินระบบ และระเบียบ เชน 

นโยบาย ระเบียบการปฏิบัติการและการปฏิบัติงานที่ฝายบริหารไดจัดใหมีข้ึน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา

วัตถุประสงคขององคการจัดการนํ้าเสียน้ันบรรลุผลตามที่กําหนดไว และนําเสนอขอเสนอแนะ       

เพ่ือการปรับปรุงใหมีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน 

                     2.4.2 การเปนที่ปรึกษา (Consulting Services) ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ

ตรวจสอบและฝายบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ         

โดยไมไดรวมรับผิดชอบในฐานะฝายบริหาร 
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3. จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

 จรรยาบรรณถูกกําหนดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูตรวจสอบภายใน     

และเพ่ือสรางความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมที่องคการจัดการนํ้าเสียคาดหวังจาก             

ผูตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลอง    

กับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและคูมือฉบับน้ี 
 

 หลักจรรยาบรรณทั้ง 4 ประการที่ผูตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว มีดังตอไปน้ี 

3.1 ความซ่ือสัตย (Integrity)  

3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  

3.3 การรักษาความลับ (Confidentiality)  

3.4 ความสามารถในหนาที่  (Competency) 
 

 3.1 ความซื่อสัตย (Integrity) 

              ผูตรวจสอบภายในทุกคนตองแสดงความซ่ือสัตยในการปฏิบัติงานทุกเร่ืองที่ไดรับ

มอบหมาย ซ่ึงความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในสรางความไวเน้ือเช่ือใจและทําใหวิจารณญาณของ                           

ผูตรวจสอบภายในเปนที่นาเช่ือถือ 

ผูตรวจสอบภายในตอง : 

                    3.1.1 ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร และมีสํานึกรับผิดชอบ 

                    3.1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพกําหนด 

                    3.1.3 ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมาย หรือการกระทําที่อาจ

เส่ือมเสียตอวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองคการจัดการนํ้าเสีย 

                    3.1.4  เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรม

ขององคการจัดการนํ้าเสีย 
 

 3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

                  ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวม 

ประเมินและส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหารือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน         

จะประเมินสถานการณที่เกี่ยวของอยางเปนกลางไมลําเอียง และไมปลอยใหอคติหรือบุคคลอื่น         

มีอิทธิพลเหนือการประเมิน 
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                 ผูตรวจสอบภายในตอง : 

                    3 .2.1 ไม มีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอน         

การประเมินอยางเปนกลาง ไม ลําเอียงของตน ทั้ งน้ีรวมไปถึงการกระทํ าหรือความสัมพันธ              

ที่ขัดตอผลประโยชนขององคการจัดการนํ้าเสียดวย 

                    3.2.2 ไมรับส่ิงตอบแทนใดๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผูประกอบ

วิชาชีพ 

                    3.2.3 เปดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทําให

รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป 
 

 3.3 การรักษาความลับ (Confidentiality) 

                 ผูตรวจสอบภายในจะเคารพคุณคาและสิทธิของผูเปนเจาของในขอมูลที่ตนไดรับ      

และไมเปดเผยขอมูล โดยปราศจากอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม เวนแตเม่ือกฎหมายหรือวิชาชีพกําหนด

ไวเปนอยางอื่น 

                  ผูตรวจสอบภายในตอง : 

                    3.3.1 รอบคอบในการใชและปกปองขอมูลที่ไดมาระหวางการปฏิบัติหนาที่ 

                    3.3.2 ไมใชขอมูลที่ไดมาเพ่ือผลประโยชนสวนตนหรือเพ่ือการใดที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขัดตอวัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององคการจัดการนํ้าเสีย 

 3.4 ความสามารถในหนาที่ (Competency) 

                ผูตรวจสอบภายในควรใชความรูทักษะและประสบการณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  

ตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในไมควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไมมีความรูความสามารถ  

ยกเวนจะไดรับคําแนะนําหรือไดรับการสนับสนุนใหมีความรู ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

                ผูตรวจสอบภายในตอง : 

                    3.4.1 ปฏิบัติหนาที่ในงานสวนที่ตนมีความรู ทักษะ และประสบการณที่จําเปน

เทาน้ัน 

                    3.4.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ต ร ว จ ส อ บ ภ าย ใน  ( International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing) เปนหลัก 

                    3.4.3 พัฒนาความชํานาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการอยางตอเน่ือง 
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สรุปกิจกรรมและสายการบังคับบัญชา 
ในการนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารสูงสุด 

  
 

กิจกรรม สายการบังคับบัญชา 

กฎบัตร ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรหารือรางกฎบัตรกับ
ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย และนําเสนอผูอํานวยการ
องคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหรือคณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ืออนุมัต ิ

แผนการตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรหารือรางแผนการตรวจสอบ
กับผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย และนําเสนอผูอํานวยการ
องคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ แลวจึงเสนอใหคณะกรรมการองคการจัดการ  
นํ้าเสียทราบ 

รายงานผลการตรวจสอบ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองนําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบตอผูบริหารหนวยรับตรวจและผูบริหารที่เกี่ยวของรวมทั้ง
ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะและสรุปประเด็นสําคัญไวในรายงานไตรมาสเพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 

รายงานรายไตรมาส ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองนําเสนอรายงานรายไตรมาส
ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย
ซ่ึงเปนรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผน สรุปประเด็น
สําคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบและอื่นๆ 

การแตงตั้ง โยกยาย       
ถอดถอน เล่ือนข้ัน        
เล่ือนตําแหนง และ
ประเมินผลงานของ
ผูอํานวยการสํานัก   
ตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียและคณะกรรมการตรวจสอบ     
มีความรับผิดชอบในการพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง 
โยกยาย ถอดถอน เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงานของ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ซ่ึงอาจเปนการพิจารณารวมกัน
ก็ได และนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสีย
เพ่ืออนุมัต ิ

การแตงตั้ง โยกยาย        
ถอดถอน เล่ือนข้ัน         
เล่ือนตําแหนง และ
ประเมินผลงานของ           
ผูตรวจสอบภายใน 
 

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เล่ือนข้ัน         
เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงานของผูตรวจสอบภายใน โดยหารือ
กับผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียกอนนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือพิจารณา และดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๑๔ 
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กิจกรรม สายการบังคับบัญชา 

การประเมินตนเองของ            
สํานักตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองนําเสนอรายงานผลการ
ประเมินตนเอง และแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานัก
ตรวจสอบภายในตอผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียและ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

   

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๑๕ 
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บทท่ี  2 

 โครงสราง หนาท่ีความรับผิดชอบ  
 

1. โครงสรางสายบังคับบัญชา 

     ตามขอบังคับองคการจัดการนํ้าเสีย ฉบับที่ 57 วาดวยการจัดแบงสวนงานขององคการจัดการ

นํ้าเสีย พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2554 และขอบังคับองคการจัดการนํ้าเสีย       

ฉบับที่ 57 วาดวยการจัดแบงสวนงานขององคการจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2554 (แกไขเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1) 

พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 

     แบงสวนงาน หนาที่รับผิดชอบ และการบังคับบัญชา เปนไปตามแผนผังการจัดแบงสวนงาน

และหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
 

แผนผังโครงสรางสํานักตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. หนาที่ความรับผิดชอบตามขอบังคับ 

 2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบริหารจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

 2.2 สอบทานและประเมินความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน ที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล              

การปฏิบัติงาน 

 2.3 เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง       

มีประสิทธิผล 

 2.4 ประสานงานและใหขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆ ในดานระเบียบปฏิบัติและการ

ควบคุมภายใน 

 2.5 ตรวจสอบการจัดเก็บรายได รายจายและสิทธิประโยชนที่องคการจัดการนํ้าเสียพึงไดรับ 

 2.6 ใหคําแนะนําแกผูบริหารในทุกระดับเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ   

ที่ดี 

 

คณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสีย 

 

ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๑๖ 
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 2.7 ประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบัญชีภายใน 

 2.8 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําปที่วางไว 

 2.9 ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของฝายบริหารเพ่ือทําการ

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัดยิ่งข้ึน 

 2.10 ติดตามความกาวหนา ประเมินผลโครงการ พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน เสนอตอผูบริหารหนวยรับตรวจและผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ รายเดือน รายไตรมาส รายป 

 2.11 ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
 

3. กรอบอัตรากําลัง 

     ตามคําส่ังองคการจัดการนํ้าเสีย ที่ 34/2561 เร่ือง กรอบอัตรากําลังของพนักงานองคการ

จัดการนํ้าเสีย ส่ัง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 ประกอบดวย 

 3.1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ระดับ 8 จํานวน  1  อัตรา 

     3.2 หัวหนากอง/พ.ตรวจสอบภายใน ระดับ 7  จํานวน   1 อัตรา 

 3.3 พ.ตรวจสอบภายใน ระดับ 6   จํานวน   1 อัตรา 

     3.4 พ.ตรวจสอบภายใน ระดับ 3-5   จํานวน   3 อัตรา 

         รวม  6 อัตรา 

 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๑๗ 
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บทท่ี  3 

บทบาทความรับผิดชอบ 

สํานักตรวจสอบภายใน  

 

1. คํานิยาม 

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเช่ือม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม 

และเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคการจัดการนํ้าเสีย การตรวจสอบ

ภายในชวยใหองคการจัดการนํ้าเสียบรรลุวัตถุประสงคดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล    

ของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลอยางเปนระบบและ       

เปนระเบียบ 
 

2. วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

 2.1 เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการจัดการนํ้าเสียมีความโปรงใส ตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่ดี 

          2.2 เ พ่ือใหม่ันใจไดวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงานและการดําเนินงานที่สําคัญ                

มีความถูกตองเช่ือถือไดและทันเวลา 

          2.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนงานองคการจัดการนํ้าเสียหรือกิจกรรมตางๆ เปนไปตาม

กฏหมาย กฏ ระเบียบ ขอกําหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

          2.4 เพ่ือเพ่ิมมูลคาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
 

3. ภารกิจของสํานักตรวจสอบภายใน 

     ภารกิจของสํานักตรวจสอบภายในคือ การปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหความเช่ือม่ัน 

(Assurance Services) และการใหคําแนะนําปรึกษา (Consulting Services) ดวยความเปนอิสระ 

และเที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคาปรับปรุงการดําเนินงาน และชวยใหองคการจัดการนํ้าเสียบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนด โดยจัดใหมีแนวทางที่เปนระเบียบแบบแผนที่ดีมาใชในการประเมินประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคมุภายในและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี 

          3.1 การใหความเช่ือม่ัน หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานตางๆ อยางเที่ยงธรรม เพ่ือนํามา

ประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล

กิจการขององคการจัดการนํ้าเสีย โดยตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐาน

วิชาชีพซ่ึงอาจแบงไดเปนหลายประเภท เชน 

                3.1.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตอง     

และเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินโดยครอบคลุม

ถึงการปองกันดูแลทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๑๘ 
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ตางๆ วามีเพียงพอที่จะม่ันใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และ เอกสารตางๆ ถูกตอง

และสามารถสอบทานได หรือเพียงพอที่จะปองกันการร่ัวไหล สูญหายของทรัพยสินตางๆ ได 

                3.1.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ขององคการจัดการนํ้าเสีย ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

                3.1.๓ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบ    

ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานและโครงการตางๆ ขององคการจัดการนํ้าเสีย ใหเปนไปตาม               

วัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา       

โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซ่ึงวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม           

โดยคํานึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและ             

การควบคุมภายในขององคการจัดการนํ้าเสีย 

                3.1.๔ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เปน

การพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของระบบงาน และขอมูลที่ ไดจากการประมวลผลดวย

คอมพิวเตอรรวมทั้งระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

                3.1.๕ การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบ           

การบริหารงานดานตางๆ ขององคการจัดการนํ้าเสีย วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน 

การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน บริหาร

พัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตางๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคการ

จัดการนํ้าเสีย ใหเปนไปตามหลักการบริหารงานและการกํากับดูแลกิจการ (Good Governance) ใน

เร่ืองความเช่ือถือได ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

                3.1.๖ การตรวจสอบการดําเนินงาน (Operation Auditing) เปนการตรวจสอบเพ่ือ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ     

เพ่ือใหองคกรม่ันใจวาแตละหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงานเปนไป      

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเง่ือนไขที่ไดกําหนดเปาหมายของกิจการไว ตลอดจนรายงานถึง

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหดีข้ึน การตรวจสอบประเภทน้ีเนนการใหความสนใจ

กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงาน การปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนน้ันๆ รวมถึงการวัดการ

ดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงโดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

                3.1.๗ การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) ซ่ึงหมายถึง การตรวจสอบในเร่ืองอื่นๆ        

ที่ไดรับการรองขอจากฝายตางๆ  

 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๑๙ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

          3.2 การใหคําปรึกษามีลักษณะเปนการใหคําแนะนําปรึกษาแกฝายบริหารและหนวยงาน

ตางๆ เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยทั่วไปจะใหบริการก็ตอเม่ือ

ไดรับการรองขอจากผูรับบริการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการใหคําแนะนําปรึกษา      

จะข้ึนอยูกับหนวยรับตรวจ โดยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีขอปฏิบัติดังน้ี 

                 3.2.๑ การพิจารณารับงานใหคําแนะนําปรึกษา ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน          

จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การเพ่ิมคุณคาและ     

การป รับปรุงการดํ าเ นินงานขององคกร ซ่ึ งการป ฏิบัติ ง านใหคํ าปรึกษา น้ี ใหรวมอยู ใ น                 

แผนการตรวจสอบดวย 

                 3.2.๒ ปฏิเสธการใหคําแนะนําปรึกษา หรือขอคําแนะนําและความชวยเหลือจาก

ภายนอก หากผูตรวจสอบภายในสํานักตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ และความสามารถอื่น      

ที่จําเปนตอการใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาน้ันไมวาเพียงบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

                 3.2.๓ สามารถใหผูตรวจสอบภายในใหบริการใหคําปรึกษาในงานที่ตนเองเคย

รับผิดชอบมากอน 

                 3.2.๔ ตองพิจารณาถึงความเส่ียงในการใหคําแนะนําปรึกษาดานอื่นที่นอกเหนือ             

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการใหคําแนะนําปรึกษาน้ันตองไมกระทบตอความอิสระและ       

ไมทําใหการใชวิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในเบี่ยงเบนไป 

                 3.2.๕ จะตองเปดเผยใหผูรับบริการไดรับทราบกอนรับภารกิจน้ัน หากพิจารณาวา   

อาจมีเหตุบั่นทอนความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมในงานบริการใหคําแนะนําปรึกษาใดๆ  

                 3.2.๖ ปฏิบัติงานใหคําแนะนําปรึกษาดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ         

โดยคํานึงถึง 

                          3.2.6.1 ความตองการและความคาดหวังของผูรับคําแนะนําปรึกษา รวมทั้ง

ลักษณะของงาน เวลา และการส่ือสารผลของภารกิจ 

                          3.2.6.2 ความซับซอนและขอบเขตของงานที่จําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของภารกิจ 

                          3.2.6.3 ความคุมคาของภารกิจการใหคําแนะนําปรึกษาตอผลประโยชน       

ที่คาดวาจะเกิดแกองคการจัดการนํ้าเสีย 

                 3.2.๗ ทําความเขาใจกับหนวยรับตรวจเกี่ยวกับวัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบ 

และความคาดหวังอื่นๆ ของหนวยรับตรวจ ในกรณีที่เปนเร่ืองสําคัญควรบันทึกเร่ืองที่ทําความเขาใจ      

ไวเปนลายลักษณอักษร 

                 3.2.๘ ตองม่ันใจวาไดกําหนดขอบเขตของภารกิจไวเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค          

ที่กําหนดไวในระหวางดําเนินการ หากมีขอจํากัดทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอบเขตที่กําหนดไวได

ตองหารือกับหนวยรับตรวจถึงขอจํากัดดังกลาว เพ่ือพิจารณาวาควรจะดําเนินภารกิจตอไปหรือไม 
 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๐ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

4. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     ขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย คือ การตรวจสอบ    

การสอบทานและประเมินกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและ   

การกํากับดูแลขององคการจัดการนํ้าเสียที่ฝายบริหารจัดใหมีข้ึนและดําเนินการอยูน้ัน มีความเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งน้ีเพ่ือใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา 

     4.1 มีการกําหนดและจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม 

     4.2 มีการประสานงานกันระหวางหนวยงานตามความเหมาะสม 

     4.3 ขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน การดําเนินงานที่สําคัญมีความถูกตอง เช่ือถือไดและ

ทันเวลา 

     4.4 พนักงานขององคการจัดการนํ้าเสียปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

     4.5 มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและไดรับการดูแลรักษาอยางเพียงพอ 

     4.6 แนวทาง แผนและวัตถุประสงคบรรลุผลตามที่กําหนด 

     4.7 สนับสนุนใหองคการจัดการนํ้าเสียมีกระบวนการควบคุมที่มีคุณภาพและมีการปรับปรุง

คุณภาพอยางตอเน่ือง 

          4.8 ฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของตระหนักและทราบประเด็นทางกฎหมายที่มีผลตอองคการ

จัดการนํ้าเสียและจัดการอยางเหมาะสม 
 

     ในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุงการ

ควบคุมทางการบริหาร ความสามารถในการทํากําไร และภาพลักษณขององคการจัดการนํ้าเสีย ซ่ึงจะ

ไดมีการส่ือสารและรายงานใหกับผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ หรือผูอํานวยการองคการจัดการ

นํ้าเสีย 
 

5. ความรับผิดชอบ 

      ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตอฝายบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ 

     5.1 ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ        

ขององคการจัดการนํ้าเสียการควบคุมในกิจกรรมตางๆ และการบริหารความเส่ียงภายใตภารกิจและ

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

          5.2 รายงานประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในกิจกรรมตางๆ ขององคการ

จัดการนํ้าเสีย และประเด็นสําคัญที่พบเกี่ยวกับกระบวนการควบคุม การรายงานน้ีใหรวมถึง                

กรณีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ถามี) 

รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมน้ันๆ  

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๑ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

     5.3 ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

ประสิทธิผล ประหยัด และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

     5.4 เสนอขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป    

และความเพียงพอของทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

     5.5 ประสานงานและกํากับดูแลงานการติดตามและการควบคุมอื่น เชน กระบวนการบริหาร  

ความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความปลอดภัย กฎหมาย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดลอม  

และการจัดทํารายงานทางดานบัญชีและการเงิน เปนตน 

     5.6 ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ ไ ด รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบกรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

องคการจัดการนํ้าเสีย คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 
 

6. ความเปนอิสระ 

     6.1 โครงสรางที่มีความเปนอิสระ 

 6.1.1 สํานักตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอผูอํานวยการองคการ

จัดการนํ้าเสียและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 6.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาความดีความชอบประจําป   

ของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในรวมกับผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย และพิจารณา      

ความเหมาะสมของการแตงตั้ง โยกยาย และพิจารณาความดีความชอบของผูตรวจสอบภายใน           

สํานักตรวจสอบภายในรวมกับผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูอํานวยการองคการจัดการ    

นํ้าเสีย 

 6.1.3 ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเ สียและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะ

มอบหมายใหบุคคลอื่นควบคุม ดูแล และบริหารสํานักตรวจสอบภายในแทนผูอํานวยการสํานัก

ตรวจสอบภายใน ขณะดํารงตําแหนงอยูไมได หรือจะแตงตั้งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในให

รักษาการในตําแหนงบริหารขององคการจัดการนํ้าเสียหรือบริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่

เกี่ยวของ (ถามี) ในขณะเดียวกันไมได 
 

        6.2 สายการรายงาน 

  6.2.1 การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

                       ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองนําเสนอกฎบัตรของสํานักตรวจสอบ

ภายในและแผนการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเ พ่ือพิจารณาอนุมัติกอนเสนอ

คณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือทราบ และแจงใหหนวยงานในองคการจัดการนํ้าเสียทราบ 

      รายงานผลการตรวจสอบตองนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให            

ความเห็นชอบหรือเพ่ือทราบตามความเหมาะสม และนําเสนอตอผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๒ 
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เพ่ือส่ังการให ผูบ ริหารระดับสูงที่ เกี่ยวของ และผูบ ริหารหนวยรับตรวจดําเนินการปรับปรุง            

ตามขอเสนอแนะ 

                       ในระหวางการตรวจสอบหากพบจุดออนหรือขอบกพรองน้ันมีสาระสําคัญและ       

อาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือมีความเส่ียง หรือขอบกพรองน้ัน ยังไมไดดําเนินการแกไขและ          

ผูตรวจสอบภายในมีความเห็นวาไมสามารถรอใหการแกไขลาชาออกไปได ผูตรวจสอบภายในตองแจง

ใหผูบริหารทราบทันที โดยการจัดทํารายงานระหวางกาล (Interim Report) รายงานระหวางกาล    

อาจเปนการรายงานดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได อยางไรก็ตามรายงานระหวางกาล      

ยังคงตองรายงานไวในรายงานผลการตรวจสอบข้ันสุดทายดวยเชนกัน 

              6.2.2 การรายงานเร่ืองเกี่ยวกับการบริหาร 

                      ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองนําเสนอตอคณะกรรมการองคการจัดการ     

นํ้าเสีย เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ งานธุรการ การประสานงานเพ่ือใหการปฏิบัตงิานตรวจสอบ

เปนไปตามแผนที่กําหนดรวมถึงการแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดคาตอบแทน และพิจารณา    

ความดีความชอบของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 6.2.๓ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในรายงานตอผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย

เกี่ยวกับการบริหารสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปไดอยางราบร่ืน    

และมีประสิทธิผล 

 6.2.๔ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบ หรือคําแนะนํา

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย และผูบริหารหนวยรับตรวจที่

เกี่ยวของตามความเหมาะสม 

 6.2.๕ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตองจัดใหมีกระบวนการในการติดตาม          

การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป และจัดใหมีรายงานความคืบหนาการปฏิบัติตาม

แผนการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 

 6.2.๖ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน สามารถขอเขาพบเพ่ือรายงานการปฏิบัติงาน       

หรือปญหาตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย โดยเฉพาะ      

อยางยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดตลอดเวลา ซ่ึงจะชวยใหเกิดความม่ันใจในความเปนอิสระ    

มากข้ึน 

        6.3 สถานภาพของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 

              ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน จะตองมีสถานภาพไมต่ํากวาหรือเทียบเทา    

ผูอํานวยการฝายหรือสํานัก  
 

 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๓ 
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        6.4 ผูตรวจสอบภายใน 

              6.4.1 ผูตรวจสอบภายในตองมีความรู ความสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยทัศนคติที่ดี             

มีความเที่ยงธรรมและซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนเก็บรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

และหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือปจจัยใดๆ ที่อาจ

สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

              6.4.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมไดรับมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานอื่นที่ไมใชงานที่

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบเพ่ือใหความม่ันใจในกิจกรรมที่

ตนเคยทําหนาที่บริหาร หรือมีสวนเกี่ยวของในระยะเวลา ๑ ป กอนการตรวจสอบหรือกิจกรรมใดที่

เห็นวาอาจมีผลกระทบตอความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน อยางไรก็ตามผู

ตรวจสอบภายในยังอาจปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ตนเคย

รับผิดชอบมากอนได 

              6.4.3 ผูตรวจสอบภายในตองมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานอยางนอยทุก ๓-5 ป เพ่ือให        

มีความเปนอิสระ เที่ยงธรรม และเรียนรูงานใหมๆ แตไมควรมีการสับเปล่ียนบอยเกินไปจนทําให         

ขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน และหามมิใหผูตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบหนวยงาน          

รับตรวจเดิมเกินกวา ๓-5 ป ติดตอกัน ในกรณีมีความจําเปนตองเขาตรวจสอบหนวยรับตรวจเดิม   

เกินกวา ๓-5 ป ติดตอกัน ใหผูตรวจสอบภายในรายงานแสดงความขัดแยงทางผลประโยชนดวย 
 

       6.5 การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 

 ผูตรวจสอบจะตองเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนขององคกร (Conflict of interest) โดยผูตรวจสอบ

จะตองรับรองวาไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับหนวยงานที่ตรวจสอบและไมมีความสัมพันธกับ

ผูรับตรวจในฐานะเครือญาติหรือบุคคลอื่นใด สามารถทําการตรวจสอบและรายงานผลไดอยางเปน

อิสระตามขอเท็จจริงที่ตรวจพบ จึงไมมีปจจัยอื่นใดที่ทําใหผูตรวจสอบขาดความเที่ยงธรรมและ     

อิสระในการรายงานผลหรือใหความเห็น 

 (๑) หากความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกกระทบทั้ งโดยขอเท็จจริง หรือ              

โดยพฤติกรรมที่แสดงใหเ ห็น ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยรายละเอียดของผลกระทบตอ

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและรายงานตอบุคคลที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย ผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของที่เปนผูรับรายงาน เปนตน 

ลักษณะของการเปดเผยน้ันข้ึนอยูกับลักษณะของผลกระทบ หากผูตรวจสอบภายในคิดวาอาจมี

ผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมในการเสนอคําแนะนําจะตองเปดเผยรายละเอียดตอ

ผูที่ไดรับคําแนะนํากอนที่จะดําเนินการปฏิบัติหนาที่ใหคําแนะนํา หรือกอนการตรวจสอบหรือ       

การสอบทาน     

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๔ 
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 (2) ผูตรวจสอบภายในแตละคนจะตองเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน ที่อาจมีข้ึน

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบตอผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ความขัดแยงทางผลประโยชน          

ที่อาจเกิดข้ึนรวมถึงจากการเคยเปนผูบริหารในกิจกรรมที่ตนไดรับมอบหมายใหไปทําการตรวจสอบ  

และความสัมพันธสวนบุคคลกับผูบริหารกิจกรรมน้ัน 

 (3) ข้ันตอนการจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

          - ผูตรวจสอบภายในทุกระดับจะตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน            

ตามแบบรับรองความขัดแยงทางผลประโยชน-ผูตรวจสอบ ที่สํานักตรวจสอบภายในกําหนดไวในคูมือ

การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

         - ผูอํานวยสํานักตรวจสอบภายในรับรองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน                 

ตามแบบรับรองความขัดแยงทางผลประโยชน-ผูตรวจสอบ  

         - รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตามแบบรับรองความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

   - ผูตรวจสอบที่ผูอํานวยสํานักตรวจสอบภายในรับรองและจัดสงใหหนวยงานรับตรวจ  
 

        6.6 บุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงาน 

บุคคลภายนอกจะตองเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนขององคกร (Conflict of interest) โดยบุคคลภายนอก

จะตองรับรองวาการใชตาํแหนงหนาที่ของตนเองทั้งทางตรงหรือทางออมในการแสวงหาผลประโยชน

ใหกับตนเอง คูสมรส เครือญาติ หรือบุคคลอื่นใด โดยอาศัยการกระทําใดๆ ที่มีกับองคการจัดการ     

นํ้าเสียหรือในนามองคการจัดการนํ้าเสีย หรือมีผลถึงภารกิจขององคการจัดการนํ้าเสีย ซ่ึงทําใหเกิด

ประโยชนไดเสียในการกระทําน้ัน และขัดแยงหรือมีผลกระทบตอผลประโยชนขององคการจัดการ    

นํ้าเสีย 

(1) หากบุคคลภายนอกองคการจัดการนํ้าเสีย ที่เขามาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในและ

ใหบริการอื่นแกองคการจัดการนํ้าเสียพรอมกันอาจทําใหความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมดอยลง

ไป ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตองเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความขัดแยง         

ทางผลประโยชน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทกับบริษัทอยางรอบคอบ ดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริตอยางมีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

องคการจัดการนํ้าเสีย และการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่มีการปฏิบัติงานหลายประเภทใหแก

องคการจัดการนํ้าเสียวาจะมีผลกระทบตอความเปนอิสระ และเที่ยงธรรมหรือไม หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานหลายประเภทใหองคการจัดการนํ้าเสีย

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหบุคคลภายนอกเปดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานน้ันไวเปน             

ลายลักษณอักษร  

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๕ 
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(2) บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานสวนงานอื่นขององคการจัดการนํ้าเสีย ที่เขามาปฏิบัติ

หนาที่ตรวจสอบภายในไมควรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานขององคการจัดการนํ้าเสีย 

(3) กรณีบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน  บุคคลภายนอกจะตอง
เปดเผยรายละเอียดของผลกระทบตอผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและรายงานตอบุคคล         
ที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย ผูบริหารหนวยรับตรวจ        
ที่เกี่ยวของที่เปนผูรับรายงาน 

โดยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรใหความเห็นประกอบในแบบรายงาน         

ความขัดแยงทางผลประโยชน-บุคคลภายนอก วาเห็นควรใหตรวจสอบไดหรือไมควรใหตรวจสอบ/

ปฎิบัติงาน  

  (4) ข้ันตอนการจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

        - บุคคลภายนอกจะตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตามแบบรายงาน

ความขัดแยงทางผลประโยชน-บุคคลภายนอก ที่สํานักตรวจสอบภายในกําหนดไวในคูมือการ

ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  

 โดยขอเปดเผยวา กรณี 

 ไมเคย หรือ เคย เปนที่ปรึกษาหรือรวมพัฒนากระบวนงาน 

 ไมมี หรือ มี บุคคลในครอบครัว และ/หรือญาติ และ/หรือบุคคลอื่นใด ที่อาจทําให

ขาดความเปนอิสระในการดําเนินงาน ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานขององคการจัดการนํ้าเสีย 

 ไมเปน หรือ เปน ผูมีสวนไดสวนเสียในหางหุนสวน บริษัท ที่ประกอบธุรกิจเปนคูแขง 

หรือเปนคูสัญญากับองคการจัดการนํ้าเสียอันอาจขัดผลประโยชนขององคการจัดการนํ้าเสีย 

 ไมมี หรือ มี บุคคลในครอบครัวและ/หรือญาติ เปนผูมีสวนไดสวนเสีย ในหาง

หุนสวน บริษัท ที่ประกอบธุรกิจเปนคูแขงขัน เปนคูสัญญากับองคการจัดการนํ้าเสียอันอาจขัด

ผลประโยชนขององคการจัดการนํ้าเสีย 

        - ผูอํานวยสํานักตรวจสอบภายในใหความเห็นตามแบบรายงานความขัดแยง           

ทางผลประโยชน-บุคคลภายนอก วา 

                 เห็นควร ใหตรวจสอบได 

                 ไมเห็นควร ใหตรวจสอบ/ปฏิบัติงาน 

   -  รา ยง านคว าม ขัด แย งท างผลประโยชนต ามแบ บ รับรองคว าม ขัด แย ง                      

ทางผลประโยชน-บุคคลภายนอก ที่ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในใหความเห็นและจัดสงให

บุคคลภายนอก 

 

 

 
 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๖ 
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7. ภาระหนาท่ี 

      ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในมีภาระหนาที่โดยไมขัดตอ     

ความเปนอิสระและความซ่ือสัตยสุจริต ดังน้ี 

      7.1 จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปโดยใชแนวทางการจัดทําตามความเส่ียงซ่ึงหมายความ

รวมถึงความเห็นของฝายบริหารเกี่ยวกับความเส่ียงหรือการควบคุมภายในและนําเสนอแผนตอ   

ผูบริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และเสนอใหคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ พรอมทั้งสําเนาแผนการตรวจสอบประจําป     

ที่ไดรับอนุมัติแลวใหกระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน 30 วัน นับแต     

วันที่ไดรับการอนุมัติ รวมทั้งในกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบจะตองเสนอขออนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบและดําเนินการอื่นๆ เชนเดียวกันกับการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

      7.2 ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําปตามที่ไดรับอนุมัติ 

      7.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ ไ ด รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

      7.4 ตรวจสอบกรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการจัดการ       

นํ้าเสีย คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 

      7.5 จัดใหมีผูตรวจสอบภายในที่มีความรู ทักษะ ประสบการณ และการอบรมทางวิชาชีพ

ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรน้ี 

      7.6 นําเสนอรายงานรายไตรมาสตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการ      

นํ้าเสีย เพ่ือรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นสําคัญ        

ที่พบจากการตรวจสอบและประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ 

      7.7 รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับแนวโนม และแนวปฏิบัติใหมๆ ในการ

ตรวจสอบภายใน 

      7.8 นําเสนอเปาหมายและแนวทางการวัดผลงานของ สํานักตรวจสอบภายในตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

      7.9 หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีและองคกรกํากับดูแลอื่น และประสานงาน    

เพ่ือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๗ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

8. สิทธิ 

     8.1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในมีสิทธิ ดังน้ี 

               8.1.1 ไดรับความรวมมือจากทุกสวนงานในการเขาถึงขอมูล ทรัพยสิน และบุคลากร       

อยางเต็มที่เพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

               8.1.2 ในการขอและไดรับขอมูลเอกสารที่จําเปนและเกี่ยวของรวมทั้งทรัพยากรตางๆ       

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

               8.1.3 มีสิทธิในการขอและไดรับขอมูลในเร่ืองที่ตรวจสอบจากบริษัทในเครือ บริษัทรวม   

หรือบริษัทที่เกี่ยวของขององคการจัดการนํ้าเสีย (ถามี) 

               8.1.4 เขาพบคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ 

               8.1.5 จัดสรรทรัพยากรและกําหนดความถ่ีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สําหรับกิจกรรม    

หรือประเด็นที่กําหนดตลอดจนกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ และเทคนิคการตรวจสอบ              

ตามความเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

               8.1.6 ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรในองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและบริการอื่นจากทั้งภายในและภายนอกองคการจัดการนํ้าเสีย เพ่ือสนับสนุนงาน

ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     8.2 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในไมมีสิทธิ ดังน้ี 

               8.2.1 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน         

งานดานบริหารภายในองคการจัดการนํ้าเสีย และบริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ   

(ถามี) 

               8.2.2 จัดทําหรืออนุมัติรายการและรายงานทางดานบัญชี 

               8.2.3 ควบคุมการปฏิบัติงานอื่นๆ ในองคการจัดการนํ้าเสีย ที่ไมอยูในสังกัดของ          

สํานักตรวจสอบภายในยกเวนพนักงานองคการจัดการนํ้าเสีย ที่ไดรับมอบหมายใหเปนสวนหน่ึง        

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

9. จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

  ผูตรวจสอบภายในทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความเที่ยงธรรม              

มีความรู ความสามารถ และเก็บรักษาความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ    

ของ ผูประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน และตองปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององคการจัดการ

นํ้าเสียและคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคการจัดการนํ้าเสีย 

 

 
 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๘ 
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10. ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

       10.1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ       

ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในไมควรเขารวมประชุมในการประชุมคร้ังน้ันๆ หรือเฉพาะบางวาระ

การประชุม เหตุผลของการไมไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมควรบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

       10.2 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรไดมีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ       

เปนการเฉพาะโดยไมมีฝายบริหารอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

       10.3 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตองรายงานวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

อํานาจและภาระหนาที่ ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว รวมทั้งระบุความเส่ียง     

ที่สําคัญขององคการจัดการนํ้าเสีย และการควบคุมภายในที่มีผลตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี            

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

       10.4 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตองสนับสนุนการปฏิบัติงาน และใหขอมูลที่จําเปน

ตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเร่ืองที่เกี่ยวกับ    

การดําเนินงานขององคการจัดการนํ้าเสีย 

       10.5 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ไดรับสิทธิในการเขาพบประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือหารือประเด็นตางๆ ตามความเหมาะสม 
 

11. ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแลอื่น 

       ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะตองหารือในการวางแผนการตรวจสอบรวมกับผูบริหาร

ระดับสูง ผูบริหารหนวยรับตรวจ และผูตรวจสอบภายใน 

       ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในนําเสนองานหรือกิจกรรมที่สําคัญตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย ดังน้ี 

       11.1 ตองนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบหรือเพ่ือทราบตามความเหมาะสม และเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอฝายบริหารกอน     

ที่จะรายงานเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

       11.2 หารือเกี่ยวกับกลยุทธ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน และ     

รายงานผลการตรวจสอบ 

       11.3 งบประมาณที่จําเปนในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลองกับ

แผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

       11.4 การสรรหา แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดคาตอบแทน และพิจารณาความดี

ความชอบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๒๙ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

       11.5 รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบและ

รายงานไตรมาสซ่ึงสํานักตรวจสอบภายในไดจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงาน      

ตามแผนการตรวจสอบที่กําหนด 

       11.6 รายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูอํานวยการองคการจัดการ   

นํ้าเสีย โดยระบุวัตถุประสงคของการตรวจสอบ อํานาจและภาระหนาที่ตลอดจนผลการดําเนินงาน

ตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไว รวมทั้งระบุความเส่ียงที่สําคัญที่องคการจัดการนํ้าเสียเผชิญอยู 

และการควบคุมภายในที่ดี การดูแลกํากับกิจการและอื่นๆ 

       11.7 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะตองประชุมหารือกับสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินอยางนอยปละ ๑ คร้ัง เพ่ือหารือเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ       

ในการปฏิบัติงานเพ่ือลดความซํ้าซอนของการปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือวัตถุประสงคเดียวกัน 

       11.8 หากผูตรวจสอบภายในจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานรวมกับผูตรวจสอบองคกรอื่น เชน        

ผูตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ถามี) ควรกําหนดบทบาท    

และความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน หรือขอตกลงในการปฏิบัติงานรวมกัน หรือขอตกลง     

การใชประโยชนของการปฏิบัติงานของฝายใดฝายหน่ึง 

       11.9 หากองคกรกํากับดูแลอื่นมีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหความเช่ือมั่น     

เขามาปฏิบ ัต ิงาน เชน การตรวจสอบการบริหารงานหรือการปฏิบ ัติตามกฎ ระเบียบตางๆ 

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรหารือเพ่ือพิจารณาวาองคกรกํากับดูแลอื่นจะสามารถใช

ประโยชนจากผลการตรวจสอบภายใน เพื่อ เปนสวนหนึ่งของการปฏิบ ัต ิงานไดหรือไมโดย

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการขอผลการตรวจสอบ จากการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบขององคกรกํากับดูแลอื่นเพ่ือชวยในการกําหนด และพิจารณาประเด็นที่มี

สาระสําคญัที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึนและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
 

12. บุคลากร การพัฒนาและการฝกอบรม 

       12.1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรมีทักษะทางวิชาชีพ และประสบการณ           

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

       12.2 คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน มีดังน้ี 

                 12.2.1 คุณวุฒิข้ันต่ําระดับปริญญาตรี 

                 12.2.2 มีความรู ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และประสบการณที่เหมาะสม        

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

                 12.2.3 มีความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียงและ        

การควบคุมภายใน 

                 12.2.4 มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและขอมูลตางๆ  

                 12.2.5 มีความคิดริเร่ิม ชางสังเกต และมีไหวพริบดี 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๓๐ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

                 12.2.6 มีมนุษยสัมพันธดี มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน และรับฟงความคิดเห็น   

ของผูอื่น 

                 12.2.7 มีการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคุณภาพ      

ของงานตรวจสอบภายในอยางตอเน่ือง 

       12.๓ ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายใน   

ไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ และดํารงความสามารถ          

ทางวิชาชีพโดยการเขารวมในการพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถของตนเองทางวิชาชีพ       

อยางตอเน่ือง 

       12.4 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

                 12.4.1 พิจารณา และสรรหาบุคลากรที่มีความรู ทักษะ คุณสมบัติ และประสบการณ    

ในการปฏิบัติงานใหไดตามวัตถุประสงคการตรวจสอบ และตามมาตรฐานวิชาชีพ 

                 12.4.2 จัดใหมีการใหคําแนะนํา และชวยเหลือในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในขาดความรู

ทักษะและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

                 12.4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในพัฒนาความรู ทักษะ และ

ความสามารถของตนเอง โดยเขารวมฝกอบรมอยางนอย ๔๐ ช่ัวโมงตอคนตอป พรอมทั้งให            

การสนับสนุนผูตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองเพ่ือใหไดรับประกาศนียบัตร Certified Internal 

Auditor (CIA) 

                 12.4.4 กําหนดทักษะของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่จําเปนของสํานักตรวจสอบ

ภายในและจัดใหมีแนวทางในการสนับสนุนการเสริมสรางทักษะ ความรู ความสามารถของผูตรวจสอบ

ภายในเ พ่ือใหม่ันใจไดวาสํานักตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู ทักษะ คุณสมบัติ และ

ประสบการณในการปฏิบัติงานใหไดตามวัตถุประสงคการตรวจสอบและตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 12.๕ ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน    

ตามที่ไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในอาจปฏิเสธการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํา

ปรึกษา หากไมมีผูตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรืออาจขอคําแนะนํา และความชวยเหลือ

จากหนวยงานตางๆ ตามความจําเปนในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 12.6 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอ

ของบุคลากร การแตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ และผลตอบแทนของผูตรวจสอบภายใน    

ตามกรอบนโยบายและระเบียบขององคการจัดการนํ้าเสีย และนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือดําเนินการ 

 12.7 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการพิจารณาจํานวนและ

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในวามีความรู ประสบการณในงานตรวจสอบและเขาใจธุรกิจของ

องคการจัดการนํ้าเสีย บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ถามี) รวมทั้งความรูทั่วไป

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๓๑ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และเทคนิคการตรวจสอบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและปริมาณงาน

ตรวจสอบภายใน และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

13. ความมั่นใจคุณภาพ 

       13.1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายหลังปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือรับฟงความเห็นของหนวยรับตรวจ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จส้ิน            

การปฏิบัติงานตรวจสอบทุกคร้ังและนําความเห็นของหนวยรับตรวจมาเปนสวนหน่ึงของการประเมิน

คุณภาพจากภายในองคการจัดการนํ้าเสีย 

        13.2 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ     

จากภายนอกองคการจัดการนํ้าเสีย ซ่ึงควรดําเนินการอยางสมํ่าเสมออยางนอยทุก ๕ ป โดย

ผูเช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเปนอิสระจากภายนอกองคการจัดการนํ้าเสีย 

        13.3 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตองจัดใหมีการประเมินตนเองปละ 1 คร้ัง        

ตามแนวทางที่กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

        13.4 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตองรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งปญหา

อุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบอยางนอย

ไตรมาสละ 1 คร้ัง  
 

14. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

       ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในแตละคนควรปฏิบัติหนาที่          

ดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ดังน้ี 

       14.1 ควรมีความรูทักษะ และความสามารถตามความจําเปนที่เพียงพอและเหมาะสม          

ตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ และหนาที่ที่รับผิดชอบ 

       14.2 การพิจารณาแตงตั้งบุคลากร เพ่ือดํารงตําแหนงในฐานะผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

ภายในหรือผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาความรู  ทักษะ และประสบการณที่ เหมาะสม                 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาถึงศักยภาพ ความสามารถ ความประพฤติ 

ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ เปนตน 

       14.3 ควรได รับการพัฒนาและฝกอบรมเ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู  ทักษะ และศักยภาพ

ความสามารถดานการตรวจสอบ หรือดานอื่นที่จําเปนที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

อยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

       14.4 กรณีที่ สํ านักตรวจสอบภายในขาดบุคลากรที่ มีความรู  ทักษะและสามารถ                 

ดานการตรวจสอบภายในควรขอคําแนะนําชวยเหลือจากฝายบริหาร และหรือจางบคุลากรที่เหมาะสม      

ตามควรเพ่ือการปฏิบัติงานภารกิจ น้ัน 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๓๒ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

       14.5 ผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความรับผิดชอบในการทําใหม่ันใจวาตนเองไดปฏิบัติงาน

ดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ดังน้ี 

                 14.5.1 มีความยุติธรรม และไมยอมใหเกิดอคติในการปฏิบัติงาน 

                 14.5.2 เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 

                 14.5.3 ไมรับของขวัญ ส่ิงจูงใจ หรือผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบใดๆจากพนักงาน

ลูกจาง ผูขายสินคาหรือบริการหรือบุคคลภายนอกอื่น 

                 14.5.4 ใชความระมัดระวังรอบคอบอยางสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐาน         

ที่เพียงพอเกี่ยวของ และเช่ือถือไดเพ่ือประกอบผลการตรวจสอบ 

                 14.5.5 ตระหนักถึงโอกาสที่ฝายบริหารหรือผูปฏิบัติงานตั้งใจกระทําผิดกอใหเกิด          

ความผิดพลาด และละเลยกอใหเกิดความไม มีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไม มีความประหยัด           

ขาดประสิทธิผลเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติงานตามนโยบายและความขัดแยงของผลประโยชน 

                 14.5.6 มีความรู ทักษะ และความสามารถตามความจําเปนที่เพียงพอ และเหมาะสม        

ตอการปฏิบัติงานตามภารกิจและหนาที่ที่รับผิดชอบ 

                 14.5.7 มีความรูเพียงพอในการกําหนดปจจัยบงช้ีการทุจริต 

                 14.5.8 เปดเผยปจจัยบงช้ีการทุจริต และเสนอแนะใหมีการสืบสวนสอบสวนตอไป         

ตามความเหมาะสม 

                 14.5.9 เปดเผยขอเท็จจริงที่มีสาระสําคัญ หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจทําให

เกิดความเขาใจผิดในรายงานของผูตรวจสอบภายใน หรืออาจทําใหพิจารณาไดวาเปนการปกปด

ความผิดตามกฎหมาย 

                 14.5.10 เปดเผยในรายงานไวดวยในกรณีที่ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

                 14.5.11 ไมใชขอมูลที่ไดรับมาจากการปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนสวนตัว 

        14.6 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรจัดใหมีแนวทางการสอบทานและควบคุมดูแล

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ รวมถึง        

มีกระบวนการที่เพียงพอสําหรับผูตรวจสอบภายใน ในการเปดเผยกรณีสงสัยวาอาจเกิดมีการทุจริต

หรือการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม 

        14.7 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในไมควรรับงานการใหคําปรึกษาหารือ หรือ             

ใหคําแนะนําและความชวยเหลือใดๆ หากเห็นวาผูตรวจสอบภายในขาดความรู  ทักษะ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานในเร่ืองน้ันๆ ไมวาจะเปนทั้งหมดหรือบางสวน 

        14.8 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองกําหนดแผนเกี่ยวกับการพัฒนา และฝกอบรม   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและศักยภาพความสามารถดานการตรวจสอบภายในหรือดานอื่นที่จําเปน

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๓๓ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

หรือใหคุณประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในทุกคน รวมทั้ง      

แผนการพัฒนาและฝกอบรมสําหรับผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

        14.9 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะตองควบคุมกํากับดูแลและใหการสนับสนุน       

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ    

ตรวจสอบภายใน 

        14.10  การใหบริการดานการใหความเช่ือม่ัน ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงส่ิงตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

                   14.10.1 ขยายขอบเขตงานในกรณีที่เห็นวาจําเปนเพ่ือใหงานที่ไดรับมอบหมาย

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคความซับซอนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนอยางมีนัยสําคัญและ

ความสําคัญของเร่ืองที่จะตรวจสอบ 

                   14.10.2 ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง การควบคุม และ        

การกํากับดูแล 

                   14.10.3 โอกาสหรือความเปนไปไดที่กอใหเกิดความผิดพลาดที่สําคัญ ความผิดปกติ

หรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

                   14.10.4 ตนทุนของการตรวจสอบเม่ือเทียบกับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

       14.๑๑ การบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังตอไปน้ี 

                   14.11.1 ความจําเปนและความคาดหวังของผูขอคําปรึกษา รวมทั้งลักษณะของ

เร่ืองที่จะใหคําปรึกษา เวลา และการรายงานผล 

                   14.11.2 ความซับซอนและขอบเขตของงานที่จําเปนในการบรรลุวัตถุประสงค            

ที่กําหนดตนทุนการปฏิบัติงานเม่ือเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ 
 

15. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

        การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ            

การตรวจสอบภายใน คู มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ประมวลจริยธรรมของ อจน. และคูมือ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคการจัดการนํ้าเสีย รวมถึงตองยึดม่ันในจริยธรรมของผูตรวจสอบ

ภายในอยางเครงครัด 
 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๓๔ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

บทท่ี 4 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบแบงเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

     ข้ันตอนที ่1 การวางแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธและแผนการตรวจสอบประจําป 

     ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     ข้ันตอนที่ 3 การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 

     ข้ันตอนที่ 4 ความม่ันใจในคุณภาพ 
  

     ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 4 ข้ันตอน ดังแสดง (ภาคผนวก 1) 
   

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธและแผนการตรวจสอบประจําป 

     การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร          

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงาน

ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน การตรวจสอบภายในยังถือเปนสวนประกอบสําคัญ       

ที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน ซ่ึงจะตองมีการวางแผนการตรวจสอบตาม     

ฐานความเส่ียง (Risk-based Audit Plan) ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหองคการ

จัดการนํ้าเสีย โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชเปนสวนหน่ึงของกระบวน    

การบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

     มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กําหนดใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

ภายใน ตองจัดทําแผนการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง เพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญของกิจกรรม   

ที่จะตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการจัดการนํ้าเสีย สําหรับแผนการตรวจสอบ     

เชิงกลยุทธ ๓-๕ ป และแผนการตรวจสอบประจําป สํานักตรวจสอบภายใน ไดจัดทําข้ึนโดยใชขอมูล  

ที่รวบรวมไดจากแผนยุทธศาสตรองคการจัดการนํ้าเสีย ความเส่ียงขององคกร หนาที่ความรับผิดชอบ

ของหนวยงาน นโยบายจากผูบริหารระดับสูงมาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการตรวจสอบ      

โดยมุงเนนการตรวจสอบ ใหครอบคลุมทุกสายงาน และกระบวนงานที่สําคัญตามฐานความเส่ียง 

ประกอบดวยการตรวจสอบการดําเนินงานดานการบริหาร การกํากับดแูลกิจการ การผลิตวิศวกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบริการการตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของขอมูลและรายงาน      

ทางการเงิน บัญชีของหนวยงาน 

     ทั้ งน้ี นอกจากการตรวจสอบเพ่ือใหความเช่ือ ม่ันตอ ผูบ ริหารแลว ยังไดมีงานบริการ           

ใหคํ าป รึกษาแก ผูบ ริหารและหนวยงาน รวมทั้ งจะเนนการตรวจสอบดานการดํ าเนินงาน 

(Performance Audit) ดวย  

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๓๕ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

     วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการชวยเหลือผูปฏิบัติงานทุกระดับของ    

องคการจัดการนํ้าเสีย สามารถปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิผล โดยสํานักตรวจสอบภายใน         

จะทําการสอบทาน วิเคราะห ประเมินใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา และขอมูล เพ่ือเปนการสนับสนุน   

แกผูปฏิบัติงาน และรวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจาย         

ที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

     ๑) เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูล รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน  

     ๒) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

     3) เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 

     4) เพ่ือสอบทานวิธีปองกันดูแลทรัพยสินวาเปนไปอยางเหมาะสม และสามารถพิสูจน       

ความมีอยูจริงของทรัพยสินเหลาน้ันได 

     5) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางใน     

การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 

1. กระบวนการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ๓-๕ ป และแผนตรวจสอบประจําป 

     1.1 การกําหนดแผนงาน เพ่ือวางแผนการทํางานลวงหนาใหสามารถนําเสนอ ขออนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

     1.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาใชประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวย    

แผนยุทธศาสตรขององคการจัดการนํ้าเสีย แผนปฏิบัติงานประจําป นโยบายหนวยงานกํากับดูแล 

คณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสีย และผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย ความเส่ียงขององคการ

จัดการนํ้าเสีย และแผนบริหารความเส่ียงระยะยาว ระบบการควบคุมภายใน โครงสรางองคการจัดการ

นํ้าเสีย และ Job Description ของทุกหนวยงาน ขอ สังเกตของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน          

และบริษัททริส คอรปอเรช่ัน จํากัด ขาวประชาสัมพันธ แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว     

และผลการตรวจสอบปที่ผานมา เพ่ือกําหนดกิจกรรมตรวจสอบใหครอบคลุมทุกกระบวนงานของ    

ทุกหนวยงานขององคการจัดการนํ้าเสีย 

     1.3 การประเมินความเส่ียง 

               ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณหรือปจจัยตางๆ ทั้งที่เกิดจากภายในหรือภายนอกของ

องคการจัดการนํ้าเสีย ที่อาจทําใหวัตถุประสงคขององคการจัดการนํ้าเสียไมบรรลุผล ซ่ึงรวมถึง        

ส่ิงตางๆ ที่ไมดีอาจจะเกิดข้ึน (ความเส่ียงที่เปนอุปสรรค) หรือผลที่เกิดข้ึนไมเปนไปตามความคาดหวัง       

(ความเส่ียงที่เปนความไมแนนอน) หรือส่ิงที่ดีที่อาจจะไมเกิดข้ึน (ความเส่ียงที่เปนการสูญเสียโอกาส) 

วิธีการประเมินความเส่ียงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบ  
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               1.3.1 กําหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงแตละกิจกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

      ๑.3.1.1 กําหนดความเส่ียงเปน ๔ ดาน ตามแนวทางความเส่ียงองคกร 

      1.3.1.๒ กําหนดปจจัยเส่ียงภายใตความเส่ียง ๔ ดาน 

      1.3.3.๓ กําหนดกลุมผูประเมิน 

      1.3.1.๔ ประเมินความเส่ียงตามประเด็นที่จะตรวจสอบ หรือตามลักษณะของ

กิจกรรมน้ันๆ (Inherent Risk) ซ่ึงมีปจจัยในการพิจารณา ๒ ปจจัย คือ ผลกระทบหากเกิดความเส่ียง

น้ันๆ (Impact) และโอกาสเกิดของเหตุการณความเส่ียงน้ัน (Likelihood) ซ่ึงหลักเกณฑของ        

การพิจารณาปจจัยความเส่ียงกําหนดได ๕ ระดับ ดังน้ี  

      ระดับ ๕ ความเส่ียงสูงมาก หมายถึง เหตุการณ มีโอกาสเกิดบอยมาก และ         

มีผลกระทบอยางรุนแรงมาก 

 ระดับ ๔ ความเส่ียงสูง หมายถึง เหตุการณมีโอกาสเกิดบอย และมีผลกระทบ    

อยางรุนแรง 

 ระดับ ๓ ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง เหตุการณมีโอกาสเกิดปานกลาง และ       

มีผลกระทบปานกลาง 

     ระดับ ๒ ความเส่ียงต่ํา หมายถึง เหตุการณมีโอกาสเกิดนอย และมีผลกระทบ

นอย 

     ระดับ ๑ ความเส่ียงต่ํามาก หมายถึง เหตุการณ มีโอกาสเกิดนอยมาก และ             

มีผลกระทบนอยมาก 

 เกณฑในการประเมินโอกาสเกิดของเหตุการณความเส่ียงน้ัน (likelihood) และเกณฑ       

การประเมินผลกระทบ หากเกิดความเส่ียงน้ัน (Impact) กําหนดไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
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การกําหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood Scale) 

โอกาส 

ที่จะเกิด 
ระดับ ความถี่โดยเฉลี่ยในการเกิด 

สูงมาก 5 ปจจุบันกําลังเกิดขึ้น / 
เคยเกิดขึ้นเมื่อไตรมาสท่ีแลว 

ความสําเร็จของแผน 80 %  
(-20%) 

สูง 4 อาจเกิดขึ้นภายในปนี้ / 
เคยเกิดขึ้นเมื่อปท่ีแลว 

ความสําเร็จของแผน 85 %  
(-15%) 

ปานกลาง 3 อาจเกิดขึ้น 1 คร้ัง ทุกๆ 2-3 ป / 
เคยเกิดขึ้นแลวในชวงเวลา 2-3 ปท่ีผานมา 

ความสําเร็จของแผน 90 %  
(-10%) 

ต่ํา 2 อาจเกิดขึ้น 1 คร้ัง ทุกๆ 4-5 ป / 
เคยเกิดขึ้นแลวในชวงเวลา 4-5 ปท่ีผานมา 

ความสําเร็จของแผน 95 %  
(-5%) 

ต่ํามาก 1 อาจเกิดขึ้น 1 คร้ัง ทุกๆ 5-10 ป / 
เคยเกิดขึ้นแลวในชวงเวลา 5-10 ปท่ีผานมา 

ความสําเร็จของแผน 100 % 
(0%) 

การกําหนดระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง (Impact Scale) สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

ผลกระทบ/
ความ

เสียหาย 
ระดับ 

ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

ดานกลยุทธ 
ดานการ

ดําเนินงาน 
ดานการเงิน ดานกฎระเบียบ ดานช่ือเสียง 

สูงมาก 5 ไมสามารถบรรลุ 
เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของ
องคกร และอาจมี
ผลตอการดํารงอยู
ของธุรกิจ 

โครงการแลวเสร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
การ/แผนงานท่ี
กําหนด 80 % 

- การจัดเก็บรายไดทํา
ได 70 % ของ
แผนงานท่ีกําหนด 

ผูบริหารองคกร ถูก
รองเรียนจาก
บุคคลภายนอกและ /
หรือบุคคลภายใน
หนวยงานถึงการกระทํา
ผิดกฎระเบียบ/ขอบังคับ 
และความผิดน้ันมีโทษ
ทางวินัย 

- มีการพาดหัวขาวในสื่อตางๆอยางตอเน่ือง และมี
ผลกระทบในทางลบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของ 
องคการจัดการนํ้าเสียในระดับสูงมาก ซึ่งไมสามารถ
ชี้แจงแกไขได - การเบิกจายงบลงทุน

ต้ังแต 80 % ของงบ
ลงทุนในแตละป 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนและ/ หรือ
ผูใชบริการนอยกวารอยละ 80 
- มีการรองเรียนของประชาชนและ/หรือผูใชบริการ 
มากกวา 15 ราย/เดือน 

สูง 4 ไมสามารถบรรลุ
เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของ
องคการจัดการนํ้า
เสีย 

โครงการแลวเสร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
การ/แผนงานท่ี
กําหนด 85 % 

- การจัดเก็บรายไดทํา
ได 80 %   ของ
แผนงานท่ีกําหนด 

ผูบริหารองคกร ถูก
รองเรียนจาก
บุคคลภายนอกและ /
หรือบุคคลภายใน
หนวยงานถึงการกระทํา
ผิดกฎระเบียบ/ขอบังคับ  

- มีการเผยแพรขาวในวงจํากัด และมีผลกระทบ
ในทางลบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของ องคการ
จัดการนํ้าเสีย บางเล็กนอย 

- การเบิกจายงบลงทุน
ทําได 85 % ของงบ
ลงทุนในแตละป 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนและ/หรือ
ผูใชบริการมากกวารอยละ 81 - 86 

- มีการรองเรียนของประชาชนและ /หรือ
ผูใชบริการ มากกวา 10 - 15 ราย/เดือน 

ปานกลาง 3 มีผลกระทบปาน
กลางตอการบรรลุ
เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของ 
องคการจัดการนํ้า
เสีย 

โครงการแลวเสร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
การ/แผนงานท่ี
กําหนด 90 % 

- การจัดเก็บรายไดทํา
ได 90 %   ของ
แผนงานท่ีกําหนด 

มีขอรองเรียนจาก
บุคคลภายนอกและ /
หรือบุคคลภายใน
หนวยงานถึงการกระทํา
ผิดกฎระเบียบ/ขอบังคับ 
ของเจาหนาท่ี และ
ความผิดน้ันมีการลงโทษ
ทางวินัย 

- มีการเผยแพรขาวในวงกวางสําหรับสื่อตางๆ และ
มีผลกระทบในทางลบตอภาพลักษณและชื่อเสียง 
ซึ่งสามารถชี้แจงหรือแกไขไดในระยะสั้น 

- การเบิกจายงบลงทุน
ทําได 90 % ของงบ
ลงทุนในแตละป 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนและ/หรือ
ผูใชบริการมากกวารอยละ 87 - 92 

- มีการรองเรียนของประชาชนและ /หรือ
ผูใชบริการ มากกวา 5 - 10 ราย/เดือน 
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ผลกระทบ/
ความ

เสียหาย 
ระดับ 

ปริมาณผลกระทบ/ความเสียหาย 

ดานกลยุทธ 
ดานการ

ดําเนินงาน 
ดานการเงิน ดานกฎระเบียบ ดานช่ือเสียง 

ต่ํา 2 มีผลกระทบ
เล็กนอยตอการ
บรรลุเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของ 
องคการจัดการนํ้า
เสีย 

โครงการแลวเสร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
การ/แผนงานท่ี
กําหนด 95 % 

- การจัดเก็บรายไดทํา
ได 100 % ของ
แผนงานท่ีกําหนด 

มีขอรองเรียนจาก
บุคคลภายนอกและ /
หรือบุคคลภายใน
หนวยงานถึงการกระทํา
ผิดกฎระเบียบ/ขอบังคับ 
ของเจาหนาท่ี โดย
ความผิดน้ันไมมีการ
ลงโทษทางวินัย 

- มีการเผยแพรขาวในวงกวางสําหรับสื่อตางๆ และ
มีผลกระทบในทางลบตอภาพลักษณและชื่อเสียง 
ซึ่งสามารถชี้แจงหรือแกไขไดในระยะปานกลาง 

- การเบิกจายงบลงทุน
ทําได 95 % ของงบ
ลงทุนในแตละป 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนและ/หรือ
ผูใชบริการมากกวารอยละ 93 - 96 

- มีการรองเรียนของประชาชนและ /หรือ
ผูใชบริการ นอยกวา 5 ราย/เดือน 

ต่ํามาก 1 ไมมีผลกระทบตอ
การบรรลุเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตรของ
องคการจัดการนํ้า
เสีย 

โครงการแลวเสร็จ
ตามแผนปฏิบัติ
การ/แผนงานท่ี
กําหนด 100 % 

- การจัดเก็บรายไดทํา
ได 110 % ของ
แผนงานท่ีกําหนด 

ไมมีขอรอเงรียนจาก
บุคคลภายนอกและ /
หรือบุคคลภายใน
หนวยงานถึงการกระทํา
ผิดกฎระเบียบ/ขอบังคับ
ของเจาหนาท่ี 

- มีการเผยแพรขาวในวงจํากัดภายในองคการ
จัดการนํ้าเสีย แตไมมีผลกระทบในทางลบตอ
ภาพลักษณและชื่อเสียง 

- การเบิกจายงบลงทุน
ทําได 100 % ของงบ
ลงทุนในแตละป 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนและ/หรือ
ผูใชบริการมากกวารอยละ 97 

- ไมมีการรองเรียนของประชาชนและ /หรือ
ผูใชบริการ 

       1.3.1.๕  พิจารณาความมีนัยสําคัญของความเส่ียงจากผลการประเมินความเส่ียง

ขางตน เพ่ือวางแผนวาความเส่ียงใดตองนํามาดําเนินการกอนหลัง โดยไดกําหนดสูตรการประเมินคา

ระดับความเส่ียง ดวยเง่ือนไข 2 มิติ เพ่ือคํานวณไดตามสูตร ดังตอไปน้ี 

 

ตารางจัดคาระดับความเสี่ยง (Risk Matrix/Degree of risk) ของ อจน. 

I M
 P

 A
 C

 T
 

5 1x5 = 5 2x5 = 10 3x5 = 15  4x5 = 20  5x5 = 25 
 

  

4 1x4 = 4 2x4 = 8 3x4 = 12 4x4 = 16 5x4 = 20   

3 1x3 = 3 2x3 = 6 3x3 = 9 4x3 = 12 5x3 = 15   

2 1x2 = 2 2x2 = 4 3x2 = 6 4x2 = 8 5x2 = 10   

1 1x1 = 1 2x1 = 2 3x1 = 3 4x1 = 4 5x1 = 5  

x 1 2 3 4 5 

 
 LIKELIHOOD 

หมายเหตุ การแปลความคาสี 

คาระดับความเสี่ยง = คะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง X คะแนนของผลกระทบเม่ือความเสี่ยงเกิดข้ึนแลว 

Risk Appetite 

ความเส่ียงสูงมาก (Extreme) 

 

 

 
ความเส่ียงปานกลาง (Medium) 

ความเส่ียงต่ํา (Low) 

 

Risk Boundary 

ความเส่ียงสูง (High) 
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ระดับความเสี่ยงสูงมาก ตองกําหนดมาตรการเฝาระวังและวางแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมทันที  

ระ ดั บ คว าม เสี่ ย งสู ง  กํ าห น ด ม าตร ก าร เฝ าร ะ วั งแ ละ ว างแ ผน บ ริ ห าร ค ว าม เสี่ ย ง เพ่ิ ม เติ ม  

ระดับความเสี่ยงปานกลาง  มีมาตรการควบคุมความเสี่ย งอยางใกลชิด โดยระบุผูรับผิดชอบและ 

สัญญาณการแจงเตือนหากระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เพ่ือเฝาระวังตอไป 

ระดับความเสี่ยงตํ่า และอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได อาจไมจําเปนตองมีมาตรการใด ๆ  

     ระดับความเส่ียงสูงมาก หมายถึง ยอมรับความเส่ียงไมได มีความจําเปนเรงดวน ในการบริหาร

ความเส่ียงใหระดับความเส่ียงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได เน่ืองจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย    

มีสูงมาก และหากเกิดความเสียหายข้ึนจะสงผลกระทบตอความอยูรอดขององคการจัดการนํ้าเสีย 

 ระดับความเส่ียงสูง หมายถึง ไมสามารถยอมรับความเส่ียงได มีความจําเปนตองบริหาร    

ความเส่ียงเพ่ือใหระดับความเส่ียงลดลงอยู ในระดับที่ยอมรับได  เน่ืองจากโอกาสที่จะเกิ ด           

ความเสียหายสูง และหากเกิดความเสียหายข้ึนจะสงผลกระทบใหองคการจัดการนํ้าเสียไมสามารถ

บรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจได 

 ระดับความเส่ียงปานกลาง หมายถึง เร่ิมไมสามารถยอมรับความเส่ียงได ตองทําการควบคุม

ความเส่ียงใหมีระดับลดลง เพ่ือไมใหความเส่ียงเพ่ิมข้ึนไปอยูในระดับที่ยอมรับไมได และหากมี    

ความเสียหายเกิดข้ึน จะสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจในระดับหน่ึง 

 ระดับความเส่ียงต่ํา หมายถึง ยอมรับความเส่ียงได โดยไมตองมีการบริหารจัดการ ความเส่ียง

เพ่ิมเติม เน่ืองจากความเสียหายดังกลาวไมสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการจัดการ    

นํ้าเสีย แตควรมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

         1.3.1.๖ จัดลําดับความเส่ียง โดยเรียงลําดับกิจกรรมที่มีความเส่ียงสูงมากเปน

ลําดับแรก ตามผลการวิเคราะหความเส่ียง และสรุปผลเพ่ือกําหนดกิจกรรมตรวจสอบที่จะวางแผน   

การตรวจสอบ 

     1.3.2 กําหนดแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารตั้งแตระดับรองผูอํานวยการ เพ่ือให

ระดับความสําคัญของกิจกรรมตรวจสอบ รวมทั้งขอเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาประกอบ    

การจัดทําแผนการตรวจสอบ 

     1.3.3 กําหนดแนวทางสัมภาษณผูบริหารระดับสูง เพ่ือนํามาประกอบการวางแผน      

การตรวจสอบ สําหรับส่ิงที่ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ และตองการเนนใหมีการติดตามตรวจสอบ 

     1.3.4 กําหนดแบบสอบถามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเส่ียง      

ที่ สําคัญ  กิจกรรม/โครงการที่ตองการใหติดตาม/ตรวจสอบฯลฯ รวมทั้ งขอ เสนอแนะอื่นๆ                 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบตองการใหสํานักตรวจสอบภายใน นําไปพิจารณาประกอบการจัดทํา      

แผนการตรวจสอบ 
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     1.3.5 การทบทวนผลการประเมินความเส่ียง นําผลการประเมินความเส่ียงของสํานัก

ตรวจสอบภายในตามขอ 1.3.1 มาทบทวนกับผลจากแบบสอบถามคิดเห็นผูบริหารตั้งแตระดับ     

รองผูอํานวยการ ตามขอ 1.3.2 โดยใหนํ้าหนักความสําคัญ เพ่ือสรุปผลการประเมินระดับความสําคัญ

ของกิจกรรมตรวจสอบ 

     1.4 จัดทํารางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ๓-๕ ป และแผนการตรวจสอบประจําป 

                1.๔.๑ นําผลการทบทวนระดับความสําคัญของกิจกรรมตรวจสอบ ตามขอ 1.๓.๕       

มาจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ๓-๕ ป โดยกําหนดเกณฑ ดังน้ี  

            ระดับความสําคัญสูงและสูงมาก  ตรวจสอบทุกป 

            ระดับความสําคัญปานกลาง  ตรวจสอบปเวนป 

            ระดับความสําคัญต่ําและต่ํามาก  ตรวจสอบสอบปเวนสองป 

ทั้งน้ี ความถ่ีในการตรวจสอบสามารถปรับเปล่ียนได เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในขณะน้ัน 

                1.๔.๒ จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ที่ไดมาจากการจัดระดับความสําคัญใน        

ขอ 1.๔.๑ มาประกอบกับผลการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง และความเห็นจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามขอ 1.๓.๓ และ 1.๓.๔ ที่ตองใหความสําคัญในการตรวจสอบประจําป 

                1.๔.๓ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือใชในการตรวจสอบ โดยแบงเปน ๓ สวน คือ 

            สวนที่ ๑ ตามฐานความเส่ียง (Risk-based Audit Plan) ประกอบดวยกิจกรรม

ตรวจสอบทีมี่ ระดับความสําคัญสูง และกิจกรรมตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหาร

ระดับสูงใหความสําคัญ 

            สวนที่  ๒ ตามระเบียบ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และอื่นๆ ไดแก 

กิจกรรมที่ตองตรวจสอบทุกป เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบคาํส่ังที่เกี่ยวของ ประกอบดวยการปฏิบัติตาม

แผนงานจัดซ้ือจัดจางการสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ     

ตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

            สวนที่  ๓ งานอื่นๆ (Non-IA) ประกอบดวย งานสนับสนุนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ งานพัฒนางานตรวจสอบ การติดตามงาน การเปนผูประสานงานใหคําปรึกษา การวางแผน          

การฝกอบรม และงานที่ไดรับมอบหมายอื่น 
    

2. แนวทางการจัดสรรและการบริหารทรัพยากร 

     เพ่ือจัดสรรทรัพยากรภายในสํานักตรวจสอบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับ

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธและแผนการตรวจสอบประจําป  ใชเป นแนวทางในการพิจารณา     

ความเพียงพอ ทั้งดานปริมาณความสามารถ และประสบการณของผูตรวจสอบภายใน สํานัก

ตรวจสอบภายในใชพิจารณาในการวางแผนพัฒนาและสรรหาบุคลากร หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ              

ในการปฏิบัติงานสําหรับสํานักตรวจสอบภายใน 
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     2.1 ประมาณการช่ัวโมงการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ทั้งหมดในสํานักตรวจสอบ

ภายใน โดยในการประมาณการจะตองพิจารณาปจจัย ดังตอไปน้ี 

           2.1.1 จํานวนวันใน 1 ป (365 หรือ 360 วัน) 

           2.1.2 จํานวนวันหยุดทําการ (เสาร -อาทิตย ) 

           2.1.3 จํานวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

           2.1.4 จํานวนวันลา เชน ลาพักรอน ลากจิ ลาปวย เปนตน 

   2.1.5 จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวัน 

       2.1.6 จํานวนช่ัวโมงการฝกอบรม 

      ประมาณการจํานวนช่ัวโมงปฏิบัติงาน = (จํานวนวันใน 1 ป - จํานวนวันหยุดทําการ - จํานวน

วันหยุดนักขัตฤกษ - จํานวนวันลา) X จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวัน) - จํานวนช่ัวโมงการฝกอบรม   

     ทั้งน้ีจะตองมีการพิจารณา และประมาณการจํานวนพนักงานที่เกษียณอายุพนักงานใหม 

พนักงานที่ไดรับการเล่ือนตําแหนง อีกดวย 

     2.2 ประมาณระยะเวลาที่ตองใชในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทั้งหมด โดยเร่ิม    

ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ      

การจัดเก็บเอกสาร การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ ทั้งน้ี จํานวน

ช่ัวโมงที่ประมาณการน้ัน จะตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติซ่ึงระยะเวลาประมาณการของแตละ

งานตรวจสอบน้ันจะแตกตางกันตามขนาดของงานที่จะตรวจสอบ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ขนาดของงานตรวจสอบ ประมาณระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ 

                2.2.1 ขนาดเล็ก      20 วัน 

                2.2.2 ขนาดกลาง    30 วัน 

                2.2.3 ขนาดใหญ     60 วัน 

     2.3. พิจารณาและกําหนดทักษะ ประสบการณและจํานวนของผูตรวจสอบภายใน ที่จําเปน

ในแตละขอบเขตงานตรวจสอบที่ระบุในแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 

    2.4. เปรียบเทียบทักษะ ประสบการณ และจํานวนของผูตรวจสอบที่สํานักตรวจสอบภายใน 

มีในปจจุบันกับทักษะ ประสบการณ และจํานวนของผูตรวจสอบภายในที่จําเป นตามแผนการ

ตรวจสอบเชิงกลยุทธและแผนการตรวจสอบประจําป 

    2.5 เสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ๓-๕ ป และแผนการตรวจสอบประจําป เพ่ือขอ

ความเห็นชอบจากผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย และขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

หรือคณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียตามลําดับตามระยะเวลาที่ กํ าหนดในระเบี ยบ

กระทรวงการคลังฯ 
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ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ขั้นตอนการวางแผนในรายละเอียด 

     แผนการตรวจสอบในรายละเอียด เปนการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดของแตละ

กิจกรรมเพ่ือใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหงานตรวจสอบบรรลุ           

ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไว โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 

๑. การมอบหมายใหทําการตรวจสอบกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําป 

 เม่ือแผนการตรวจสอบประจําปไดรับอนุมัติแลว ใหผูบริหารหนวยตรวจสอบที่รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ตรวจสอบ มอบหมายงานใหผูตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ โดยกําหนดรายละเอียด 

ดังน้ี 

  ๑.1 วัตถุประสงคของเร่ืองที่ตรวจสอบ 

  1.๒ ขอบเขตการตรวจสอบและเวลาที่ใชในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
 

2. เลือกพ้ืนท่ีตรวจสอบ 

     นําขอมูลเบื้องตนในเร่ืองที่ตรวจสอบมาวิเคราะหเปรียบเทียบ หรือใชวิธีการประเมินอื่น       

ที่สามารถบงช้ีพ้ืนที่ของปญหาที่คอนขางชัดเจน เปนการประเมินความเส่ียงเพ่ือเลือกพ้ืนที่กอนจะ

ตรวจสอบรายละเอียด 
 

๓. สอบทานขอมูลท่ีเก่ียวของกับหนวยรับตรวจ/กิจกรรม 

          ๓.๑ ผังบริหาร นโยบาย เปาหมาย แผนปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานศึกษาโครงสราง    

การจัดองคกร หนาที่และความรับผิดชอบ 

          ๓.๒ กฎ ระเบียบ คําส่ัง และคูมือปฏิบัติงาน ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

มติ คําช้ีแจงและคูมือเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน (System Work Flow)  

          ๓.๓ ระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ควรพิจารณาระบบ     

การควบคุมภายใน เพ่ือนํามาสอบทานและประเมินวาระบบงานตางๆ ในกระบวนการปฏิบัติงานน้ัน                

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

          ๓.๔ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของระบบงาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาตางๆ   

ที่เคยพบในการตรวจสอบคร้ังกอน รวมทั้งขอเสนอแนะที่เคยเสนอไวตลอดจนผลการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะ 
 

๔. จัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

         ๔.๑  แบบประเมิน COSO-ERM นําขอมูลที่ ไดจากการศึกษามาจัดทํ าแบบสอบถาม           

การควบคุมภายในตามหลัก COSO-ERM ไดแก สภาพแวดลอมภายใน การกําหนดวัตถุประสงค     

การระบุเหตุการณและอื่นๆ ตามตัวอยางในภาคผนวก (ภาคผนวก 2) 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๔๓ 
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         ๔.๒ แบบประเมินขอบงช้ีทุจริต นําขอมูลที่ไดจาการศึกษามาจัดทําแบบประเมิน ขอบงช้ีทุจริต 

หากพบวามีขอบงช้ีการทุจ ริต ผูตรวจสอบภายในมีความรู เพียงพอที่จะบ งช้ีรองรอยทุจ ริต      

(ภาคผนวก 3) ตองจัดทํา แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) เพ่ือสอบทานเร่ืองทุจริตตอไป  
 

๕. จัดทําแผนการตรวจสอบในรายละเอียด และบันทึกแจงขอเขาทําการตรวจสอบ 

         ๕.๑ แผนการตรวจสอบในรายละเอียด เปนการกําหนดรายละเอียดการวางแผนการตรวจสอบ

ในแตละกิจกรรมตรวจสอบ  

         ๕.๒ บันทึกแจงขอเขาทําการตรวจสอบ เปนบันทึกแจงการเขาทําการตรวจสอบของ            

สํานักตรวจสอบภายในถึงหนวยรับตรวจ พรอมแนบหนังสือรับรองความขัดแยงทางผลประโยชนของ          

ผูตรวจสอบภายใน เพ่ือแจงใหหนวยรับตรวจทราบเปนลายลักษณอักษร 
 

๖. เปดการตรวจสอบ 

     นัดหมายการเข าพบและประชุมกับหน วย รับตรวจ เพ่ือแนะนําทีมตรวจสอบ  และ            

แจงวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ขอบเขตของการตรวจสอบ สภาพหรือลักษณะของการตรวจสอบ 

รวมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นตางๆ 
 

๗. การสอบทานและทดสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 

         ๗.๑ ทดสอบขอเท็จจริงและประเมินการควบคุมภายใน โดยใชแบบสอบถาม การควบคุม

ภายในเพ่ือใหแนใจวาการควบคุมภายในน้ันมีอยูจริง และไดมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่วางไว

ดวยวิธีการตางๆ เชน 

                7.1.1 สัมภาษณผูปฏิบัติงานและสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง 

                7.1.2 สอบทานเอกสารหรือรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูล 

                7.1.3 การทดสอบติดตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตตนจนจบ (Walk Through) 

                7.1.4 มีการสอบทานและ/หรือจัดทําทางเดินของงาน (Flow Chart) และการประเมิน

ความเส่ียงในกระบวนงานที่สําคัญในการจัดทําแผนการตรวจสอบในรายละเอียดในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน 

         ๗.๒ สรุปความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

  7.2.1 สรุปความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในวา ระบบงานจุดใด  

ที่มีจุดออน คือ ไมมีการควบคุม หรือทดสอบการควบคุมแลวไมปฏิบัติตามและไมมีวิธีการอื่นทดแทน

อาจจะกอให เกิดความเสียหายที่ มีสาระสําคัญ (จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน คู มือ            

การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบและแบบการประเมิน) เพ่ือนําไปประเมินความเส่ียง  

  7.2.2 ประเมินความเส่ียง เพ่ือเลือกประเด็นที่ มีความเส่ียงสูง และนําไปจัดทํ า          

แนวทางการตรวจสอบในรายละเอียดตอไป 
 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๔๔ 
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๘. จัดทําแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 

ในการจัดทําแนวทางการตรวจสอบ สํานักตรวจสอบภายในควรพิจารณา 

  8.๑ นําประเด็นที่ มีความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงตาม ขอ ๗.๒.๒ มากําหนด

วัตถุประสงค ข้ันตอน เพ่ือจัดทําแนวทางการตรวจสอบ 

 8.๒ เม่ือจัดทําแลวเสร็จ จะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน            

ที่รับผิดชอบกอนนําไปปฏิบัติ 

 8.๓ การเปล่ียนแปลงแนวทางการตรวจสอบอยางมีสาระสําคัญ ควรไดรับอนุมัติจาก

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ 

 8.๔ รูปแบบของแนวทางการตรวจสอบ โดยทั่วไปแลวเน้ือหาควรประกอบดวยเร่ือง            

ที่ทําการตรวจสอบ หนวยงานที่รับการตรวจสอบ งวดเวลาที่ทําการตรวจสอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบเสร็จส้ิน การอนุมัติของผูบริหารของหนวยงานที่รับผิดชอบ

และวันที่อนุมัติ พรอมกระดาษทําการสําหรับบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานที่ตรวจพบของผูตรวจสอบ

ภายใน  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     การปฏิบัติงานตรวจสอบ เปนการรวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ือใชในการแสดง

ความเห็นในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู เพ่ือชวยในการลดความเส่ียง       

ในกิจกรรมหรือกระบวนการน้ัน 

     การปฏิบัติงานตรวจสอบแบงข้ันตอนได ดังน้ี 

      1. การปฏิบัติงาน การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบ 

     2. การปดการตรวจสอบ 
  

1. การปฏิบัติงาน การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบ 

     ๑.๑ การปฏิบัติงาน 

  ๑.1.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ 

                         1 .1.1.1  ทดสอบการควบคุม โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุการควบคุม       
ที่สําคัญเพ่ือที่จะนํามาทดสอบ โดยตองการกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางทดสอบไวดวย 
ในการทดสอบการควบคุมอาจมีแนวทางในการทดสอบหลายแนวทาง อาทิ  การสอบถาม             
การสังเกตการณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ การทดสอบโดยการทําซํ้าซ่ึงการเลือกวิธีการ
ทดสอบข้ึนอยูกับลักษณะของการควบคุม ความถ่ีของการควบคุม ความสําคัญและโอกาสที่จะเกิด
ขอบกพรองของการควบคุมภายใน ซ่ึงการทดสอบอาจใชการสุมตัวอยางทั้ งวิธีการทางสถิติ           
และการใชวิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในการสุมตัวอยาง และการควบคุมน้ันตองครอบคลุม     
ทั้งการควบคุมที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการ (Manual controls) และการควบคุมโดยอัตโนมัต ิ        
ที่ระบบปฏิบัติการดําเนินการเอง (Automate Control) 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๔๕ 
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        1.1.1.2 การทดสอบรายการ เพ่ือวิเคราะหและสรุปผล ซ่ึงประกอบดวย       

การรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ การสังเกตการณ การปฏิบัติงานและการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานตางๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรมหรือกระบวนการที่ป ฏิบัติงาน           

โดยมีเทคนิคการตรวจสอบที่ใชกับงานตรวจสอบทั่วไปมี ๙ วิธี ดังน้ี 

  ๑ ) การสังเกตการณ (Observation) หมายถึง การไปดูให เห็นดวยตาของ        

ผูตรวจสอบภายในเอง เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงที่ เปนอยูหรือสภาพที่ เปนจริง เชน ดู ข้ันตอน           

วิธีปฏิบัติงาน หรือดูสภาพทรัพยสินที่เกาลาสมัย 

   ๒) การตรวจนับ (Physical Examination) หมายถึง เทคนิคที่ใชเพ่ือพิสูจนวา   

ส่ิงที่ตรวจสอบมีอยูจริง ปริมาณที่นับมีอยูเทาใด ครบถวนตามปริมาณที่แสดงไวหรือไม สภาพของ

ส่ิงของที่ตรวจนับเปนอยางไรและมีการเก็บรักษาอยางไร 

           ๓ ) การตรวจสอบเอกสาร (Documentation) หมายถึง การตรวจบันทึก    

ทางการบัญชีและเอกสารรายการที่บันทึกไวในสมุดบัญชี ยอมตองมีเอกสารเปนหลักฐานประกอบ     

การบันทึกรายการ เชน ใบกํากับสินคา ใบสําคัญจาย ใบเสร็จรับเงิน สัญญาและกรมธรรมประกันภัย 

เปนตน 

           ๔) การยืนยัน (Confirmation) หมายถึง การที่ผูตรวจสอบขอใหบุคคลภายนอก

ที่ทราบเร่ืองเกี่ยวกับส่ิงที่กําลังตรวจสอบใหการยืนยันเปนลายลักษณอักษรมายังผูตรวจสอบภายใน

โดยตรง เชน  การยืนยันยอด ลูกหน้ี  เจาหน้ี  เงินฝากธนาคาร สินคาหรือสินทรัพย ซ่ึงอยู ใน           

ความครอบครองของบุคคลอื่น กรรมสิทธ์ิในสินทรัพย หรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนภายหนา เปนตน 

           ๕) การสอบถาม (Enquiry) หมายถึง การหาขอมูลจากบุคคลที่มีความรูทั้ ง

ภายนอกและภายในกิจการ ซ่ึงอาจเปนการสอบถามดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร การสอบถาม

อาจทําใหผูตรวจสอบภายในทราบถึงขอมูลที่สนับสนุนขอมูลเดิมที่ผูตรวจสอบภายในทราบมากอน 

หรือเปนขอมูลใหมที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ตรวจสอบ 

           ๖) การคํานวณ (Computation) หมายถึง การตรวจสอบความถูกตองของ

ตัวเลข ในเชิงคํานวณในเอกสารเบื้องตนและบันทึกทางการบัญชี หรือทดสอบการคํานวณโดยอิสระ

ของผูตรวจสอบภายใน เชน การทดสอบ การบวกเลขในสมุดรายวันซ้ือ การทดสอบการคํานวณ

ดอกเบี้ยจาย เปนตน 

           ๗) การวิเคราะหเปรียบเทียบ (Analytical Procedures) หมายถึง การศึกษา

และเปรียบเทียบความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของขอมูลตางๆ วาเปนไปตามที่คาดหมาย หรือ

เปนไปตามที่ควรจะเปนหรือไม การวิเคราะหเปรียบเทียบเปนแนวทางที่มุงคนหาสาเหตุ ผลลัพธ            

การเคล่ือนไหวและความเปนไปได 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๔๖ 
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           ๘) การตรวจสอบการผานรายการ (Posting) หมายถึง การพิสูจนความถูกตอง

ทางบัญชี โดยตรวจสอบการผานรายการจากสมุดข้ันตนไปยังบัญชีแยกประเภท และการจัดทํา       

งบทดลอง 

           ๙) การหารายการผิดปกติ (Scanning) หมายถึง การตรวจรายการในสมุดข้ันตน 

บัญชีแยกประเภท หรือแหลงขอมูลอื่นๆ เพ่ือดูวามีส่ิงผิดปกติหรือไม โดยใชเวลาไมมากนัก แตตอง

อาศัยผูตรวจสอบภายในที่มีความรูและความชํานาญสูง เพราะหากไมทราบวารายการอยางไร       

เปน ส่ิงปกติก็ จะไมทราบวามีรายการผิดปกติอยู โดยมากนิยมใชกับ รายการที่ สํ าคัญหรือ                  

มีจํานวนเงินมาก 
 

 นอกจากเทคนิคการตรวจสอบ ๙ วิธีขางตนแลว เทคนิคการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบภายใน 

จะใชตลอดเวลาที่ทําการตรวจสอบ ไดแก 

            1) ก ารสอบทาน (Review) หมายถึง การยืนยันความจริง ความถูกตอ ง         

หรือความสมเหตุสมผลของบางส่ิงบางอยาง โดยการทดสอบ เชน การเปรียบเทียบกับตนเร่ือง       

หรือมาตรฐานการเปรียบเทียบกับความจริงที่ผานการรับรองแลว เปนตน 

            2) การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง การตรวจสอบรายละเอียดโดยการแยก       

ส่ิงที่สลับซับซอนออกมา เพ่ือพิจารณาลักษณะที่แทจริงของส่ิงน้ันๆ และความสัมพันธในแตละสวน         

การวิเคราะหเปนแนวทางที่มุงคนหาสาเหตุและความเปนไปได เพ่ือเปนแนวทางที่จะตรวจสอบ      

หรือเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 

           3) การสืบสวน ( Investigation) หมายถึง การคนหาและการยืนยันขอเท็จจริง 

เทคนิคน้ีใชในการติดตามบางส่ิงบางอยางที่ผูตรวจสอบตองการจะรู เชน เม่ือใชวิธีการวิเคราะห

เปรียบเทียบแลวผูตรวจสอบภายในพบวามีความแตกตางที่มีสาระสําคัญ ผูตรวจสอบภายใน        

ควรติดตามลึกลงไปในรายละเอียดเพ่ือยืนยันความจริง 

           4) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การใชดุลยพินิจและวิจารณญาณ

เพ่ือที่จ ะตัดสินวาขอ มูลที่ ผานการวิเคราะหมาแลวเปนอยางไร ความเห็นที่ ให ในรายงาน               

การประเมินผล คือ ขอสรุปของผูตรวจสอบภายในจากขอเท็จจริงที่รวบรวมไดจากการปฏิบัติงาน 

          1.1.1.๓ รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพ่ือใชวิจารณญาณในการตัดสินใจหรือ      

แสดงความเห็นซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะตองใชวิจารณญาณในการรวบรวมตามลักษณะของรายการ 

หรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ โดยหลักฐานแตละประเภทจะมีจุดเดนที่แตกตางกัน เชน 

   1) หลักฐานช้ันตน เชน เอกสารที่เปนตนฉบับที่ไดรับในระหวางการปฏิบัติงาน     

ที่มีการลงนามซ่ึงหลักฐานประเภทน้ีมีความชัดเจนมากที่สุด 

                       2) หลักฐานช้ันรอง เชน เอกสารสําเนา 

                         3) หลักฐานโดยตรง เชน การยืนยัน โดยบุคคลที่เกี่ยวของ การลงนามรับรอง     

ในเอกสารตางๆ 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๔๗ 
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                         4) หลักฐานแวดลอม เชน  การจัดทําเอกสารตางๆ ที่ เกี่ ยวของ แตไม มี         

การลงนามรับรองความถูกตอง ซ่ึงไมสามารถลงความเห็นไดชัดเจนวาเปนความจริง 

                         5) หลักฐานสนับสนุน เชน การหารือกับผูที่เกี่ยวของที่สนับสนุนหลักฐานอื่นๆ 

ในแนวทางเดียวกัน 

       1.1.1.4  การสุมตัวอยาง เปนการทดสอบเพ่ือหาขอสรุป ซ่ึงจะตองพิจารณา

ลักษณะของรายการ ปริมาณรายการ มูลคาของรายการน้ันๆ ตามความเหมาะสม เชน การสุมตัวอยาง

โดยใชวิธีการทางสถิติ เปนตน (ภาคผนวก 4) วิธีการในการสุมตัวอยางจะตองบันทึกไวในกระดาษ   

ทําการอยางเหมาะสม 
 

 1.1.2 ในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ผูตรวจสอบภายในควรหารือกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ       

เพ่ือยืนยันความเขาใจ หรือขอเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ิมเติมตามความจําเปน ทั้งน้ี เพ่ือใหขอมูล    

และเอกสารหลักฐานมีคุณสมบัติ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเช่ือถือได (Reliability) 

ความเกี่ยวของหรือความสัมพันธ (Relevance) และความมีประโยชน (Usefulness) 
 

     1.1.3 การบันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานและการแสดง

ความเห็นในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ควรระบุเกี่ยวกับเร่ืองที่ทําการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่ไดรับจากการตรวจสอบ สรุปผล     

การตรวจสอบ ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง วันที่ที่ปฏิบัติงาน ช่ือผูตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงาน 

และการอางอิงหมายเลขของกระดาษทําการ เปนตน 
 

     1.1.4 การบันทึกหลักฐานและผลการตรวจสอบในกระดาษทําการ ควรกําหนดเปนรูปแบบ

มาตรฐานไมวาจะอยูในรูปของกระดาษที่บันทึกดวยมือ หรืออยูในรูปกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส   

ในระบบคอมพิวเตอร นอกจากน้ีควรกําหนดนโยบายในการจัดเก็บกระดาษทําการ และการเปดเผยตอ

บุคคลทั้งภายในและภายนอกองคการจัดการนํ้าเสีย  ซ่ึงนโยบายน้ีควรสอดคลองกับแนวทางของ

องคการจัดการนํ้าเสีย และขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย ซ่ึงลักษณะของกระดาษทําการที่ดี 

ควรมีดังน้ี 

           1) ความถูกตองสมบูรณ (Accuracy and Completeness) 

           2) ความประณีตหรือความเรียบรอยเปนระเบียบ (Neatness) 

           3) ความชัดเจนและเขาใจงาย (Clarity and Understandability) 

           4) ความสัมพันธกันหรือความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ( Relevance) 

           5) ความเปนรูปแบบเดียวกัน (Attention to Design and Layout) 

           6) ความประหยัด (Economy) 
 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๔๘ 
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     1.1.5 การสอบทานกระดาษทําการโดยผูที่ไดรับมอบหมาย ควรสอบทานกระดาษทําการ   

เปนระยะๆ เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพและความกาวหนาของงาน เม่ือสอบทานจนพอใจและเห็นชอบ   

กับขอสรุปที่บันทึกไวแลว ผูตรวจสอบภายในจะลงลายมือช่ือและวันที่กํากับในกระดาษทําการทุกแผน          

การสอบทานกระดาษทําการอาจแบงได ๒ ระยะ ดังน้ี 

  1.1.5.1 การสอบทานในขณะที่งานตรวจสอบกําลังดําเนินการอยู ผูตรวจสอบภายใน    

ที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ควรสอบทานกระดาษทําการที่จัดทําเสร็จ

แลวเปนระยะๆ โดยไมตองรอใหเสร็จส้ินการตรวจสอบทั้งหมดกอน ทั้งน้ีเพ่ือสอบทานความถูกตอง

สมบูรณและเพียงพอของขอมูลหรือหลักฐานในกระดาษทําการดังกลาว เพ่ือใหสามารถควบคุม     

การปฏิบัติงานใหถูกตองตามแผนงานที่กําหนดไว และหากมีขอบกพรองผูตรวจสอบภายในก็สามารถ

แกไขไดทันที  

  1.1.5.2 การสอบทานเม่ืองานตรวจสอบเสร็จส้ิน ผูตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ

มากกวาจะสอบทานกระดาษทําการเพ่ือใหความแนใจในความถูกตองสมบูรณ และเพียงพอของขอมูล

หรือหลักฐานทั้งหมดที่ไดจากงานตรวจสอบน้ัน โดยหัวหนาทีมผูตรวจสอบภายใน ควรสอบทาน

กระดาษทําการทั้งหมดทันทีที่งานตรวจสอบเสร็จส้ินลง เพ่ือใหไดรับคําตอบสําหรับปญหาที่มีขอสงสัย

และไมใหเกิดชองวางระหวางหัวหนาทีมผูตรวจสอบภายในกับผูตรวจสอบภายใน  
 

 ส่ิงที่ผูสอบทานพึงสังเกตระหวางการสอบทานกระดาษทําการ ไดแก 

              1) ความสอดคลองกับแผนงานตรวจสอบ และคําอธิบายที่ระบุไว 

              2) ความถูกตองตามหลักวิชาการ (Technical Review)  

              3) ความถูกตองตามคําส่ัง กฎ ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และอื่นๆที่เกี่ยวของ 

              4) ความถูกตองของขอมูล ความมีเหตุผล และเช่ือถือไดวาเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน    

และสนับสนุนขอคิดเห็นในรายงานไดอยางเพียงพอ (Adequate Supporting)  

              5) ความถูกตองและครบถวนของการใหรหัสหรือดัชนีกระดาษทําการ (Indexing) และ     

การอางอิงซ่ึงกันและกัน (Referencing Review) 

              6) ความถูกตองและเหมาะสมของภาษาที่ใชบันทึกและรายงาน (Editorial Review) 
 

การประชุมรวมกับ ผูบ ริหารหน วยรับตรวจที่ รับ ผิดชอบ  เพ่ือรายงานความคืบหน า             
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เพ่ือใหม่ันในวาการปฏิบัติงานเปนไปตาม      
ที่วางแผนไว และผลตรวจสอบไดรับการสอนทานและปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบตามสถานการณ
อยางเหมาะสม การประชุมน้ีควรกําหนดข้ึนเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ 
 

     ๑.2 การบันทึกและการสอบทานผลการตรวจสอบ 

               การบันทึกการตรวจสอบภายในของการปฏิบัติงานแตละคร้ัง ควรประกอบดวย 

 1.2.1 วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๔๙ 
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 1.2.2 แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

 1.2.3 รายละเอียดของวัตถุประสงคของกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ 

 1.2.4 ความเส่ียง การควบคุมภายใน และปจจัยอื่นที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ รวมถึงเกณฑในการประเมินผลที่ผูตรวจสอบภายในใชในการประเมิน 

 1.2.5 การประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง การคนหาจุดออนและ      

ความไมมีประสิทธิผล การควบคุมที่มากเกินไป ความไมคุมคาของการควบคุม 

 1.2.6 การแสดงความเห็น 

 1.2.7 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 

 1.2.8 ประเด็นที่ผูตรวจสอบภายใน และฝายบริหาร ยังหาขอยุติรวมกันไมได 

 1.2.๙ การเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน 

และเหตุผลของการไมปฏิบัติตาม ประกอบดวย 

                         1.2.๙.๑ มาตรฐานที่ไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางเต็มที่ 

                         1.2.๙.๒ เหตุผลของการไมปฏิบัติตาม 

                         1.2.๙.๓ ผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบน้ี 

 1.2.10 ปจจัยบงช้ีการทุจริตที่อาจพบจากการตรวจสอบ 

 1.2.๑๑ บันทึกแนวทางในการรายงานตอผูที่เกี่ยวของ 
 

2. การปดการตรวจสอบ 

 2.1 เม่ือการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละงานดําเนินการเสร็จส้ิน  

  ผูตรวจสอบภายในตองมีการประชุมปดการตรวจสอบหรือหารือรวมกับผูบริหารหนวยรับ

ตรวจที่เกี่ยวของ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานขอแนะนําที่ควรปรับปรุง และขอความเห็นของ

ผูบริหารหนวยรับตรวจเกี่ยวกับขอตรวจพบและแผนดําเนินการแกไขปรับปรุง ทั้งน้ี เพ่ือใหม่ันใจวาผล

การตรวจสอบเปนไปตามขอเท็จจริง และขอเสนอแนะไดรับการปรับปรุงอยางเหมาะสม 
 

 2.2 การปดการตรวจสอบ ควรดําเนินการดังน้ี 

  2.2.1 จัดทําบันทึกแจงปดการตรวจสอบกบัผูบริหารหนวยรับตรวจ พรอมกับแนบบันทกึ

ปดการตรวจสอบ และแผนการปรับปรุงงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

  2 .2 .2 ประชุมยอยระหวางผูบ ริหารหนวยรับตรวจ/ผูเกี่ยวของ กับทีมตรวจสอบ       

เพ่ือหารือรายงานผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุง และขอความเห็นเกี่ยวกับขอตรวจพบ

และแผนดําเนินการแกไขปรับปรุง 

  2.2.3 จัดทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูบริหารของหนวยรับตรวจ/ผูเกี่ยวของ 

พรอมแนบบันทึกการประชุมปดการตรวจสอบและแผนปรับปรุงงานตามขอเสนอแนะของ              

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๕๐ 
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ผูตรวจสอบภายใน (ถามี) เพ่ือทราบและใหความเห็นเพ่ิมเติมภายใน ๑ สัปดาห  นับจากปด           

การตรวจสอบ 

  2.2.4 มีการประชุมระหวางผูบริหารหนวยรับตรวจกับผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

ภายในทุกไตรมาสที่ ๔ เพ่ือปดการตรวจสอบในภาพรวมของผลการตรวจสอบ ในกรณีที่มีประเด็น     

ที่ตรวจพบมีความสําคัญ หรือเกี่ยวของกับหลายหนวยงานสามารถประชุมกอนถึงกําหนดระยะเวลาได 
 

ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล 

 การรายงานผลการตรวจสอบ มีการจัดทํ ารายงานผลการตรวจสอบ ขอ สังเกตและ

ขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน เพ่ือเปน   

การส่ือสารผลการตรวจสอบใหกับผูเกี่ยวของไดทราบ แสดงใหเห็นคุณภาพของการปฏิบัติงาน       

ของผูตรวจสอบภายใน รายงานที่ดีตองเปนรายงานที่มีความถูกตองและเรียบรอย การรวบรวมขอมูล   

ที่ดี ซ่ึงชวยสนับสนุนขอตรวจพบ และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงที่สามารถนําไปปฏิบัติได        

สวนการติดตามผลเปนข้ันตอนสุดทายของงานตรวจสอบ ซ่ึงจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงาน         

ตามรายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติตามขอเสนอแนะในเร่ืองที่ตรวจพบ ทั้ งดวยวาจา                

และลายลักษณอักษร และใชวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการตรวจสอบ 
 

1. การรายงานผลตรวจสอบ 

 รายงานผลการตรวจสอบเปนผลงานที่ไดจากกระบวนการตรวจสอบภายหลังการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเสร็จส้ินแลว ผูตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบ และนําเสนอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ันภายในกําหนดเวลาตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยสรุปรายงานผลการตรวจสอบ 

จากการปฏิบัติงานในประเด็นสําคัญที่ตรวจพบ มีรายละเอียดครบถวนพรอมขอเสนอแนะเพ่ือให  

ระบบการควบคุมและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค 
 

 1.1 รูปแบบของการรายงาน 

  1.๑.1 รายงานดวยวาจา ควรใชในกรณีที่เปนเร่ืองเรงดวน เพ่ือแจงขอเท็จจริงให

ผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสียและหัวหนาหนวยรับตรวจรับทราบทันทีที่ตรวจพบ 

  1.1.๒ รายงานเปนลายลักษณอักษร เปนวิธีการรายงานที่ มีลักษณะเปนทางการ          

ใชรายงานผลการตรวจสอบตามปกติ และหลังเสร็จส้ินการตรวจสอบ 
 

 1.2 ลักษณะของรายงานการตรวจสอบที่ดี 

  รายงานการตรวจสอบที่ดีตองเปนรายงานที่มีความถูกตอง เที่ยงธรรม มีความชัดเจน 

กระชับเขาใจงาย ครบถวนสมบูรณ และนําเสนอภายในเวลาที่กําหนด ดังน้ี 
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  1.2.1 ความถูกตอง (Accurate) รายงานการตรวจสอบตองถูกตอง เปนส่ิงที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงไมมีการบิดเบือน ขอมูลที่นําเสนอในรายงานตองมีการรวบรวม ประเมิน สรุปผล           

และไดสอบทานดวยความระมัดระวังและรอบคอบ 

  1.2.2 เที่ยงธรรม (Objective) รายงานการตรวจสอบตองมีความเปนธรรมและยุติธรรม 

เร่ืองที่ตรวจพบ ขอสรุปหรือขอเสนอแนะ ตองเขียนข้ึนโดยปราศจากอคติหรือเขียนข้ึนเพ่ือประโยชน

สวนตัวหรืออยูภายใตอิทธิพลใดๆ 

  1.2.3 ชัดเจน (Clear) ความสามารถในการส่ือความหมายใหผูอานเขาใจงายเปนเหตุ    

เปนผล มีสาเหตุเกิดจากอะไร ผลกระทบคืออะไร และจะแกไขไดอยางไร โดยระบุเฉพาะขอมูล        

ที่สําคัญสอดคลองกับประเด็นที่รายงาน 

  1.2.4 ครบถวน สมบูรณ (Complete) รายงานการตรวจสอบตองมีรายละเอียด

ครบถวน และเพียงพอที่จะสนับสนุนเร่ืองที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะ และขอสรุปหรือความเห็น 

  1.2.5 ทันเวลา (Timely) การรายงานผลการตรวจสอบตองจัดทําและนําเสนอภายใน            

๑ สัปดาห  นับจากส้ินสุดแผน/ปดการตรวจสอบ ในกรณีที่พบเร่ืองสําคัญระหวางตรวจสอบ          

ตองมีการรายงานทันท ี
  

 1.3 เทคนิคการเขียนรายงาน 

  เทคนิคการเขียนรายงานที่ดี ควรพิจารณาหรือคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังน้ี 

  1.3.๑ คํานึงถึงวาใครเปนผูรับรายงาน รายงานจัดทําสําหรับผูบริหารระดับสูงควรจัดทํา

เปนรายงานสรุปที่ส้ันกระชับ และเนนเฉพาะประเด็นที่สําคัญ 

  1.3.๒ ควรจัดลําดับเร่ืองที่ สําคัญหรือเร่ืองที่ มีความเส่ียงสูง และมีผลกระทบสูง           

ไวในลําดับแรกๆ 

  1.3.๓ เขียนในเชิงบวกหรือสรางสรรค เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน การปฏิบัติงาน 

หลีกเล่ียงการวิจารณการทํางานของหนวยรับตรวจ 

  1.3.๔ หลีกเล่ียงการระบุช่ือตัวบุคคล เพราะอาจทําใหมีขอขัดแยงหรือสรางความ       

ไมพอใจใหกับหนวยรับตรวจ 

  1.3.๕ ควรหลีกเล่ียงศัพทเทคนิค แตถาจําเปนตองใช ควรมีคําอธิบายประกอบ 

  1.3.๖ ในแตละประเด็นใหเขียนเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ผลจากการประชุมสรุปผล

หรือที่ไดจากการหารือ ถามีรายละเอียดประกอบมากกวาหน่ึงหนาควรทําเปนเอกสารแนบประเด็น 

  1.3.๗ เขียนใหเห็นตัวอยางที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนขอเสนอแนะวาดําเนินการแลวเสร็จ    

หรือแกไขแลวจะไดอะไร เชน ลดคาใชจาย หรือการทํางานมีประสิทธิภาพข้ึน 

  1.3.๘ เขียนใหชัดเจน ส้ันกระชับ ครอบคลุมเน้ือหาที่เปนสาระสําคัญ 

  1.3.๙ ใชภาษาหรือคําที่เขาใจงาย 
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  1.4 องคประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 

  1.4.1 บทสรุปผูบริหาร 

        บทสรุปผูบ ริหาร เปนการรวบรวมสาระสําคัญของรายงานทั้ งฉบับมาอยู          

ในรูปแบบที่ส้ันกระชับเพ่ือใหผูบริหารหรือคณะกรรมการที่มีเวลานอยสามารถอานและเห็นภาพรวม           

ของผลการตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว 

  1.4.2 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

        วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการตรวจสอบ เปนการแจงใหผูอานรายงานทราบ

วาจะไดอะไรจากการอานรายงานน้ี การกําหนดวัตถุประสงคที่ ชัดเจนจะทําใหผูอานเขาใจเน้ือหา

รายงานไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

  1.4.3 ขอบเขตการตรวจสอบ 

        ขอบเขตของการปฏิบัติงานเปนส่ิงแสดงใหผูอานทราบวาขอบเขตของงานที่

ตรวจสอบน้ันครอบคลุมเร่ืองใดๆ มากนอยเพียงใด ใชวิธีการตรวจสอบใดบาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง    

ในกรณีที่ใชเทคนิคการทดสอบในการตรวจสอบ 

  1.๔.4 ส่ิงที่ตรวจพบ 

           ส่ิงที่ตรวจพบ เปนหลักฐานหรือส่ิงที่ตรวจพบจากการตรวจสอบซ่ึงเหมือนหรือ

แตกตางกับแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑมาตรฐานที่ใชในการตรวจสอบ แตไมมีสาระสําคัญที่จะทําให    

มีผลกระทบตอการควบคุมอยางตอเน่ืองหรือทําใหการควบคุมไมประสบผลตามที่กําหนดไว 

  1.4.5 ประเด็นที่ตรวจพบ 

        ประเด็นที่ตรวจพบ เปนประเด็นปญหาที่พบจากการตรวจสอบ ซ่ึงสงผลกระทบ

ตอการควบคุมอยางตอเน่ืองหรือทําใหการควบคุมไมประสบผลตามที่กําหนดไว ขอเท็จจริงที่ตรวจพบ  

แตละประเด็นควรมีองคประกอบ ดังน้ี 

        1.4.5.1 ส่ิงที่เปนอยู (Condition) 

                ส่ิงที่เปนอยู หมายถึง ส่ิงที่ตรวจพบวามีการปฏิบัติที่เปนหรือไมเปนไป

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือส่ิงที่ขัดแยงกับหลักเหตุผลหรือหลักวิชาการที่ดี 

        1.4.5.2 ส่ิงที่ควรเปน (Criteria) 

                ส่ิงที่ควรเปน หมายถึง มาตรฐาน (Standard) มาตรฐานวิชาชีพ กฎ 

ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน หลักวิชาการที่ดี หรือหลักสามัญสํานึกที่ยอมรับกันทั่วไป 

มาตรฐานอาจเปนมาตรฐานภายใน เชน งบประมาณ ระบบบัญชี มาตรฐานที่ควบคุมโดยหนวยงานน้ัน 

หรือมาตรฐานภายนอกกิจการ เชน ประกาศ คําส่ังราชการ เง่ือนไขในการสงเสริมการลงทุน        

หลักปฏิบัติทางการคา เง่ือนไขสงเสริมการลงทุน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เปนตน 
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        1.4.5.3 สาเหตุที่ทําใหเกิด (Cause) 

                สาเหตุที่ทําใหเกิด หมายถึง สาเหตุที่ทําใหส่ิงที่เปนอยูตางจากส่ิงที่ควร

เปนผูตรวจสอบภายในควรคนหาสาเหตุที่แทจริง เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขตอไป 

        1.4.5.4 ผลกระทบที่เกิดข้ึนหรือที่อาจเกิดข้ึน (Effect) 

                ผลกระทบ หมายถึง ความเสียหายที่เกิดข้ึนแลว หรือความเส่ียงที่อาจ

เกิดข้ึน ซ่ึงอาจนําเสนอในลักษณะเชิงปริมาณ เชน เปนจํานวนเงิน ผลผลิต หรือเปนหนวยวัดอื่นๆ   

โดยมีแนวทางพิจารณาเบื้องตน  

        1.4.5.5 ขอเสนอแนะ (Recommendation) 

                ขอเสนอแนะ หมายถึง ส่ิงที่ตรวจพบที่นําเสนอในรายงาน ซ่ึงอาจเปน

ขอเสนอแนะที่ชวยใหการปฏิบัติงานรัดกุม สะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเรงรัดใหปฏิบัต ิ  

ตามมาตรฐานเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเส่ียง เปนตน 

      ขอเสนอแนะจะเปนวิธีการ หรือเกณฑที่ผูตรวจสอบภายในไดพิจารณา

รวมกับผู รับ ผิดชอบในหนวยงานน้ันแลว ซ่ึงเห็นวาจะชวยใหการปฏิบัติงานของผูรับ ผิดชอบ            

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเปนส่ิงที่จะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกร ผูตรวจสอบภายในควรตระหนัก  

ไวเสมอวาขอเสนอแนะที่นําเสนอในรายงานน้ันควรอยูในวิสัยที่ทําไดในสภาพแวดลอมหรือสถานการณ

น้ันๆ ในกรณีที่การปฏิบัติตามขอเสนอแนะแลวทําใหตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน ผูตรวจสอบภายใน   

ควรแนใจผลที่ไดรับน้ันจะคุมกับคาใชจายที่เสียไป 

         1.4.5.6 การกํากับดูแล แสดงผลการประเมินสภาพแวดลอมการควบคุมของ            

หนวยรับตรวจ ผลการสอบทานเกี่ยวกับความเส่ียง การควบคุมภายในของกิจกรรมที่ตรวจสอบ            

และการปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน ที่องคการจัดการนํ้าเสีย

กําหนดไว 

        1.4.5.7 ความเห็นของหนวยรับตรวจ/แนวทางแกไข เปนความเห็นและ       

การดําเนินการของหนวยรับตรวจและแนวทางการแกไขปญหาที่พบจากการตรวจสอบ 

        1.4.5.8 การจัดลําดับความสําคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) และ

ขอเสนอแนะ (ภาคผนวก 5) เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของผลการตรวจสอบและจัดลําดับความสําคัญ

ของขอเสนอแนะตอหนวยรับตรวจ โดยใชเกณฑประเมินความเส่ียงขององคการจัดการนํ้าเสีย เพ่ือให

หนวยรับตรวจและผูบริหารที่เกี่ยวของไดทราบในแตละกิจกรรมที่ถูกตรวจสอบ 

         1.4.5.9 เอกสารประกอบ 

                 เอกสารประกอบเปนรายละเอียดนอกเหนือจากที่เขียนไวในรายงาน 

ซ่ึงรวบรวมแยกไวตางหากแนบทายรายงานน้ัน เน่ืองจากขอมูลที่นําเสนอในรายงานตรวจสอบมักจะ

สรุปผลเพียงยอๆ เพ่ือใหผูอานรายงานทราบถึงผลที่เกิดข้ึน สาเหตุที่ทําใหเปนเชนน้ัน และแนวทาง

แกไข อางอิงถึงเอกสารประกอบที่แยกไวตางหาก 
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 1.5. การรายงานผลการตรวจสอบตอผูที่เกี่ยวของ 

   จัดทํ ารูป แบบ รายงานผลการตรวจสอบ  ตามแบบ มาตรฐานที่ กํ าหนดไว ใน               

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ

สํานักตรวจสอบภายใน โดยมีการระบุวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ขอบเขตของการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ ระดับความสําคัญของผลการตรวจสอบ และการจัดลําดับความสําคัญของ

ขอเสนอแนะ การประเมินสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการควบคุมโดยรวม ความเห็นของผูบริหาร   

หนวยรับตรวจตอผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน เปนตน การรายงานผลการตรวจสอบ

ที่ไดจัดทําและได นําเสนอตอผูบ ริหารหนวยงานผู รับตรวจ และผูบริหารระดับสูงที่ เกี่ยวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสีย และองคกรกํากับดูแล สรุปไดดังน้ี 

  1.5.๑ การรายงานตอผูบังคับบัญชา เปนรายงานภายหลังการตรวจสอบเสร็จส้ิน              

ผูตรวจสอบภายในจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบหลังปดการตรวจสอบ และนําเสนอตอ

ผูบังคับบัญชาที่ รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาสอบทานรายงานความถูกตอง ครบถวน ขอสรุป หรือ

ความเห็น เปนผล การประเมินโดยรวมวา กิจกรรมหรือเร่ืองที่ตรวจสอบไดมีการดําเนินการเปนไป   

ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค และระเบียบขององคกรหรือไม กรณีตรวจสอบพบขอสงสัยเกี่ยวกับ      

การทุจริตจะรายงานผลการตรวจสอบทันที ตามวิธีปฏิบัติที่กําหนด  

  1.5.๒ การรายงานตอหนวยงานรับตรวจ เปนรายงานผลการตรวจสอบในแตละเร่ือง      

เพ่ือแจงขอตรวจพบโดยสรุปเฉพาะประเด็นที่สําคัญ สาเหตุ ผลกระทบ ความเส่ียง ขอเสนอแนะหรือ

แผนในการดําเนินทาง/แนวทางแกไขปรับปรุง และระดับความสําคัญของผลการตรวจสอบและ

ขอเสนอแนะ เพ่ือใหหนวยงานผูรับตรวจหรือผูบริหารที่เกี่ยวของไดดําเนินการแกไข ปรับปรุง      

ตามประเด็นที่ตรวจพบ โดยแจงรายงานตอหนวยรับตรวจหลังจากงานตรวจสอบเสร็จส้ินแลว      

และสรุปรายงานแจงผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจทราบ  

  1.5.3 การรายงานตอผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย เปนรายงานที่จัดทําข้ึนเพ่ือ

สรุปรายงานผลการตรวจสอบในเร่ืองตางๆ ที่เสร็จส้ินสมบูรณแลว นําเสนอตอผูอํานวยการองคการ

จัดการนํ้าเสีย เปนประจําอยางนอยไตรมาสละ ๑ คร้ัง กรณีที่ตรวจสอบพบประเด็นที่สําคัญ           

ที่จะมีผลเกิดความเสียหายจะรายงานผลการตรวจสอบทันที ซ่ึงรายละเอียดในรายงานประกอบดวย 

       1.5.3.1 การเปรียบเทียบความคืบหนาของกิจกรรมการตรวจสอบกับแผนการ

ตรวจสอบ 

       1.5.3.2 สรุปผลการตรวจสอบที่ดําเนินการระหวางงวดที่รายงาน ผลกระทบของ

ความเส่ียงที่สําคัญ 

       1.5.3.3 ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การกํากับดูแล ประเด็นในรายงาน

คร้ังกอนที่ยังไมไดแกไข 

       1.5.3.4 สรุปประเด็นที่ยังหาขอยุติกับฝายบริหารไมได 
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       1.5.3.5 ประเด็นที่สํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการในอนาคต 

       1.5.3.6 การวัดผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน 

  1.5.๔ การรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนรายงานที่จัดทําข้ึนโดยมีกําหนด

ระยะเวลาที่ชัดเจนอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง รายละเอียดในรายงานประกอบดวย 

       1.5.4.๑  การเปรียบ เทียบความคืบหนาของกิจกรรมการตรวจสอบ กับ        

แผนการตรวจสอบ 

       1.5.4.๒ สรุปผลการตรวจสอบที่ดําเนินการระหวางงวดที่รายงาน ผลกระทบ   

ของความเส่ียงที่สําคัญ 

       1.5.4.3 ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การกํากับดูแล ประเด็นในรายงาน

คร้ังกอนที่ยังไมไดแกไข 

       1.5.4.๔ สรุปประเด็นที่ยังหาขอยุติกับฝายบริหารไมได 

       1.5.4.๕ ประเด็นที่สํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการในอนาคต 

       1.5.4.๖ การวัดผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน 

  1.5.๕ การรายงานตอคณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียและองคกรกํากับดูแล           

การรายงานเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.๒๕๓๘ โดยรายงานผลการตรวจสอบใหกรรมการขององคการจัดการนํ้าเสียทราบทันที อยางนอย

ไตรมาสละ ๑ คร้ัง และสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบใหกระทรวงการคลัง และสํานักงาน      

ตรวจเงินแผนดินแหงละ ๑ ชุด ภายในส้ินเดือนถัดไป กรณีที่ตรวจสอบพบเหตุการณที่จะมีผลเสียหาย

ตอองคการจัดการนํ้าเสียใหรายงานผลการตรวจสอบทันท ี

  1 .5 .๖  รายงานผลการตรวจสอบประจําป เปนรายงานโดยสรุปภาพรวมของ                

ผลการตรวจสอบในประเด็นสําคัญวา มีผลกระทบตอการควบคุมทําใหไมประสบผลตามที่กําหนดไว 

หรือจุดออน ขอบกพรองระหวางปเสนอตอผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการองคการ

จัดการนํ้าเสีย และองคกรกํากับดูแล 
 

2. การติดตามผลการตรวจสอบ 

 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน กําหนดใหมีระบบการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

ตามรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือติดตามการปรับปรุงแกไขทั้งดวยวาจาและลายลักษณอักษร       

และรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันอยางนอยไตรมาสละ ๑ คร้ัง เพ่ือใหม่ันใจวาขอเสนอแนะ    

เพ่ือการปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานรับตรวจไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ขอบกพรอง และ

ขอเสนอแนะในเร่ืองที่ตรวจพบได รับการแกไขอยางเหมาะสมแลว ซ่ึงกําหนดแนวปฏิบัติ ใน           

การติดตามผล ดังน้ี 
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     2.๑  รายงานผลการติดตามงาน เปนการรายงานผลการติดตามงานตรวจสอบและ             

ผลการดําเนินงานของหนวยงานผูรับตรวจวาจุดออนหรือขอเสนอแนะในเร่ืองที่ตรวจพบไดรับการ

แกไขแลว และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ังเพ่ือรับทราบผลการติดตาม

ขอเสนอแนะ 

     2.๒ การจัดทําทะเบียนคุมการรายงานและติดตามงานตรวจสอบของทุกงาน ซ่ึงมีรายละเอียด

ประเด็นสําคัญของเร่ืองที่ตรวจพบ และขอเสนอแนะ ผลกระทบตอองคกร ถาไมมีการแกไขหรือแกไข

แลวไมไดผล และระยะเวลาที่ใชในการแกไข เพ่ือติดตามวาหนวยรับตรวจไดปฏิบตัิตามขอเสนอแนะ 

ในรายงานผลการตรวจสอบหรือไม  

 2.๓ ความถ่ีในการติดตาม ใหมีการสรุปรายงานผลการติดตามรายงานตอผูบังคับบัญชา   

เดือนเวนเดือน (๖  คร้ัง/ป ) ตามวาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงาน          

ความคืบหนา 

 2.4 ควรติดตามความคืบหนาในการแกไขปรับปรุงจุดออนหรือขอบกพรองเปนระยะๆ      

โดยข้ันแรกควรติดตามผลโดยการติดตอทางโทรศัพทหรือทําบันทึกสอบถามถึงความชัดเจนของ

ขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ หากมีปญหาสงสัยหรือขอขัดของ สํานักตรวจสอบภายใน

ควรอธิบายและใหคําแนะนําเพ่ือใหสามารถแกไขปรับปรุงขอบกพรองเหลาน้ันได 

 2.5 กรณีที่ไมมีการแกไขปรับปรุงขอบกพรองภายใน 15 วันทําการ ผูอํานวยการสํานัก

ตรวจสอบภายในควรทําบันทึกเสนอหนวยรับตรวจ ขอใหแจงผลคืบหนาของการแกไขปรับปรุง      

และควรระบุในบันทึกดวยวาตองนําผลคืบหนาของการแกไขปรับปรุงเสนอผูอํานวยการการองคการ

จัดการนํ้าเสียเพ่ือทราบดวย 

 2.6 อาจมีการใชขอมูลจากการใหความสนใจดําเนินการตามขอเสนอแนะในรายงานผล     

การตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานหนวยรับตรวจได 
 

ขั้นตอนท่ี 4 ความมั่นใจในคุณภาพ 

 ความม่ันใจในคุณภาพงานตรวจสอบ คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดใหมีข้ึน เพ่ือให    

ความเช่ือม่ันวา ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค สามารถนําไปสูผลงานที่มีคุณภาพ ซ่ึงงาน

ตรวจสอบภายในมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน   

ในข้ันตอนตางๆ นําไปสูผลการตรวจสอบใหเปนที่ยอมรับและเช่ือถือจากผูบริหารและหนวยรับตรวจ 

โดยผูบริหารและหนวยรับตรวจสามารถนําผลการตรวจสอบไปใชประโยชนในการปรับปรุง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงานใหสัมฤทธ์ิผลและสอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย  

ขององคการจัดการนํ้าเสีย ดังน้ี 
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 ๑. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวา การปฏิบัติงาน

ของสํานักตรวจสอบภายในเปนไปตามจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน ตามกฎบัตรสํานัก

ตรวจสอบภายใน และคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งนโยบายและเปาหมายตลอดจน

แนวทางการปฏิบตัิงานที่วางไว เชน 

     1.1 มีการวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง 

     1.2 มีระบบการติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ 

     1.3 มีการสอบทานคุณภาพแนวทางการตรวจสอบ 

     1.4 มีการสอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     1.5 มีการควบคุมคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 

     1.6 มีการสอบทานแผนการฝกอบรมบุคลากรดานการตรวจสอบภายในประจําปและ   

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 
 

 ๒. การสอบทานหรือประเมินผลภายใน 

     ๒.๑ การสอบทานคุณภาพแนวทางการตรวจสอบ การจัดทําแนวทางการตรวจสอบ

นําเสนอตอผูที่เกี่ยวของ จะไดรับการสอบทานคุณภาพจากผูที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือประเมินคุณภาพ         

แนวทางการตรวจสอบ 

  ๒.๒ การสอบทานคุณภาพการปฏิบัติงาน เปนการสอบทานเพ่ือประเมินคุณภาพ             

การปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแตเร่ิมงานตรวจสอบตามระยะเวลา ถึงการปฏิบัติงานตามแนวทาง      

การตรวจสอบ  

  ๒.๓ การสอบทานคุณภาพรายงานผลการตรวจสอบ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

และนําเสนอตอผูที่เกี่ยวของ จะไดรับการสอบทานคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบจากผูที่ไดรับ

มอบหมายตามสายบังคับบัญชาตามลําดับช้ันตั้งแตหัวหนากองและผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

ภายใน  

  ๒.๔ การประเมินผลทีมผูตรวจสอบภายใน เปนการประเมินผลทีมผูตรวจสอบภายใน 

โดยหนวยรับตรวจสอบเม่ือส้ินสุดการตรวจสอบ เพ่ือรับทราบความพึงพอใจและนําความเห็น

ขอเสนอแนะในเร่ืองตางๆ มาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการประเมิน

คุณภาพจากภายในองคการจัดการนํ้าเสียและเปนดัชนีวัดผลงานหน่ึงที่มีความสัมพันธกับภารกิจและ

วัตถุประสงคในเร่ืองที่ตรวจสอบ  

  ๒.๕ การประเมินคุณภาพสํานักตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบองคการ

จัดการนํ้าเสีย และผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจ ซ่ึงทําการประเมินผลปละ ๑ คร้ัง 

  ๒.๖ จัดทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและหนวยรับตรวจ

ภายหลังการตรวจสอบ โดยนําขอมูลมารวบรวมและสรุปผลประจําป (ปละ ๑ คร้ัง) เพ่ือรับทราบ 
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ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน รวมทั้งขอเสนอแนะ     

ที่จะนําไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ 

  ๒.๗ การประเมินตนเองในงานตรวจสอบ  (Self-Assessment) เปนการประเมิน      

การควบคุมดวยตนเอง เพ่ือสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานที่ผานมาปละ ๑ คร้ัง เพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงแกไขพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

  ๒.๘  การประเมิน ผูตรวจสอบภายในโดยผู อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน              

ตามหลักเกณฑการประเมินตนเอง โดยแบบประเมินในคูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงประเมินผลปละ ๑ คร้ัง 

  ๒.๙  การประเมินสํานักตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑตัว ช้ี วัดผลงาน (KPIs)          

รายไตรมาส 
 

 ๓. การสอบทานหรือประเมินผลจากภายนอก  

     การประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยบุคคลที่มีความเปนอิสระจากภายนอก

องคกร ใหดําเนินการ หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความจําเปนตองมีการประเมินคุณภาพ

สํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือสรางความม่ันใจในคณุภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

4. ดัชนีวัดผลงานของสํานักตรวจสอบภายใน 
     สํานักตรวจสอบภายใน ไดมีการกําหนดแนวทางดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของสํานัก

ตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

    4.1 การวัดเชิงปริมาณ 

  4.1.1 จํานวนกิจกรรมการตรวจสอบที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ 

  4.1.2 จํานวนกิจกรรมการตรวจสอบที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ 

  4.1.3 อัตราการหมุนเวียนของผูตรวจสอบภายใน หรือระยะเวลาที่ผูตรวจสอบ

ภายในปฏิบัติงานในหนวยตรวจสอบ 

  4.1.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ 

  4.1.5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูตรวจสอบภายใน 

  4.1.6 จํานวนช่ัวโมงการฝกอบรม 

    4.2 การใหบริการตอหนวยรับตรวจ 

  4.2.1 คุณภาพของงานตรวจสอบหรืองานใหคําแนะนําปรึกษา 

  4.2.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองตอประเด็นที่ไดรับจากฝายบริหารหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  4.2.3 การบริหารความคาดหวังของหนวยรับตรวจ 

  4.2.4 การสรางวามสัมพันธที่ดีกับหนวยรับตรวจ 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๕๙ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

  4.2.5 การบริหารทีมงานตรวจสอบ (การดําเนินการอยางมีประสิทธิผลตาม

วัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากรใหมีโอกาสเติบโตในหนวยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ เปนตน) 
 

    4.3 ความรูเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม กระบวนงานตามประเภทภารกิจขององคการ

จัดการนํ้าเสีย 

  4.3.1 การพัฒนาความรูดานธุรกิจและอุตสาหกรรม 

4.3.2 การประยุกตใชความรูทางดานกระบวนงานตามประเภทภารกิจขององคการ

จัดการนํ้าเสีย เขามาใชในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีความซับซอน 

4.3.3 การนําเสนอโดยการเปนวิทยากรหรือเขียนบทความเกี่ยวกับกระบวนงาน   

ตามประเภทภารกิจขององคการจัดการนํ้าเสีย 

  4.3 .4  การมีสวนรวมในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบหรือเคร่ืองมือใน          

การตรวจสอบ 

4.3.5 การมีสวนรวมในการพัฒนาหรือนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวโนมของ

กระบวนงานตามประเภทภารกิจขององคการจัดการนํ้าเสีย 
 

    4.4 การพัฒนาบุคลากร 

  4.4.1 ความกาวหนาในการพัฒนาบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับ        

งานตรวจสอบที่กําหนดไว 

  4.4.2 การฝกอบรม 

  4.4.3 การสรรหา 

    4.5 การพัฒนาดานเทคนิค 

  4.5.1 การพัฒนาความรูทางดานเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  4.5.2 การพัฒนาความรูดานการบัญชี การเงิน 

  4.5.3 การพัฒนาความรูดานกฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  4.5.4 การพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การใชคอมพิวเตอร 

การใชเคร่ืองมืออิเลคทรอนิคสชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

       4.6 ความคิดสรางสรรคหรือการยอมรับส่ิงใหม 

  4.6.1 การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เชน การนําโปรแกรม

กระดาษทําการอิเลคทรอนิคสเขามาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เปนตน 

  4.6.2 จํานวนของการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีใหกับหนวยงานอื่นๆ ในองคการจัดการ

นํ้าเสียหรือภายในสํานักตรวจสอบภายใน 

  4.6.3 จํานวนที่ใชในการฝกอบรมเฉพาะดาน 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๖๐ 
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  4.6.4 การมีสวนรวมในองคกรทางวิชาชีพ เชน สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชี     

รับอนุญาตสมาคมผูตรวจสอบภายใน หรือสมาคมทางธุรกิจตางๆ เปนตน 

  4.6.5 ความคิดสรางสรรคและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  4.6.6 การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 
 

 5. การบันทึกและการจัดเก็บเอกสาร 

     5.1 การจัดเก็บกระดาษทําการ 

   กระดาษทําการที่จัดทําข้ึนในระหวางการตรวจสอบแตละงานมีจํานวนมาก ฉะน้ัน   

ควรมีการจัดเก็บใหเรียบรอย เปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกในการคนหา แฟมกระดาษทําการแบงเปน     

2 ประเภท 

    5.1.1 แฟมถาวร  เปนแฟมที่ใชจัดเก็บกระดาษทําการ ซ่ึงมีความสําคัญและเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบทุกๆ คร้ัง ในการจัดเก็บกระดาษทําการในแฟมถาวร     

ควรจัดเก็บแยก ดังน้ี 

    5.1.1.1 แนวการตรวจสอบ 

    5.1.1.2 รายงานผลการตรวจสอบแตและคร้ัง 

    5.1.1.3 หนังสือแจงผลการตรวจสอบแตละคร้ัง 

    5.1.1.4 กระดาษทําการรวบรวมปญหาที่พบในการตรวจสอบ 

    5.1.1.5 ระบบบัญชีและรหัสบัญชีที่ใชอางอิงในการตรวจสอบ 

    5.1.1.6 ผังการจัดองคการ รายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบของ

เจาหนาที่ตางๆ 

    5.1.1.7 เจาหนาที่และตัวอยางลายมือช่ือ 

    5.1.1.8 สําเนาหรือหนังสือสัญญาหรือขอตกลงที่สําคัญๆ 

    5.1.1.9  ขอมูลทางการเงินของหลายๆ งวดบัญ ชี เปนตนวา รายได     

คาใชจาย ฯลฯ 

    5.1.1.10 ที่อยูและแผนผังแสดงที่อยูของหนวยงานที่ตรวจสอบ วิธีการ

เดินทางไปที่หนวยงานที่ตรวจสอบและแหลงที่พัก     

    5.1.2 แฟมปจจุบัน เปนแฟมที่ ใชเก็บกระดาษทําการที่เกี่ยวของโดยตรงกับ       

การปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละคร้ัง ในการจัดทํากระดาษทําการในแฟมปจจุบันควรจัดเก็บแยก ดังน้ี

    5.1.2.1 แผนการตรวจสอบประจําป 

    5.1.2.2 ประมาณการเวลาที่จะใชในการตรวจสอบ รายงานเวลาที่ใชใน   

การตรวจสอบของผูปฏิบัติงานแตละคน เร่ืองที่ตองติดตามในการตรวจสอบคร้ังตอไป และเร่ืองที ่   

ควรพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบคร้ังตอไป 

    5.1.2.3 กระดาษทําการที่โอนมาจากแฟมถาวร 
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    5.1.2.4 รายงานจุดออนของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจพบในระหวาง

การตรวจสอบ    
 

     5.2 การทําลายกระดาษทําการ 

        ผูอํานวยการตรวจสอบภายใน  มีอํานาจอนุมัติการทําลายกระดาษทําการ        

ที่ไมตองการใชงานตอไปแลว ดังน้ี   

        5.2.1 กระดาษทําการที่จัดเก็บในแฟมปจจุบัน ควรเก็บไวเปนระยะเวลา

ประมาณ 3 ป จึงทําเร่ืองขออนุมัติทําลาย 

        5.2.2 กระดาษทําการที่จัดเก็บในแฟมถาวร ซ่ึงโดยปกติจะเก็บไวอางอิงตลอดไป    

เวนแตมีการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงแกไข ควรคัดแยกออกจากแฟมและทําเร่ืองขออนุมัติทําลาย  

           6. การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบเก่ียวกับการทุจริต 

โดยทุจริต แสดงถึงมูลเหตุจูงใจใหบุคคลกระทํา “เพ่ือแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได

โดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเอง หรือผูอื่น” การกระทํา หมายถึง การกระทําที่มีความผิดตาม

กฎหมาย เชนการลัก ยักยอก ฉอโกง ปลน ปลอมแปลงเอกสาร การกระทําเอกสารเท็จ ฯลฯ รวมถึง

การงดเวนการกระทําเพ่ือปองกันผลน้ัน ดวย 

ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูเพียงพอที่จะระบุหรือทราบตัวช้ีวัด การทุจริต แตไมควร

ถูกคาดหวังวาจะมีความเช่ียวชาญเทากับผูมีความรับผิดชอบหลัก ในการคนพบหรือสืบสวนการทุจริต 

การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ เกี่ยวกับกรณีการทุจริต แบงเปน 3 กรณี คือ 

1. การประเมินระบบปองกันการทุจริต 

2. การตรวจพบตัวช้ีวัดการทุจริต 

3. การสืบสวนการทุจริตการประเมินระบบปองกันการทุจริต 

เคร่ืองมือที่เปนพ้ืนฐานการปองกันการทุจริต คือ การควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบดวย 

การกระทําที่ลดแรงจูงใจและโอกาสในการกระทําทุจริต การพบทุจริตที่สําคัญอยางทันกาล รวมทั้ง

การกระทําเพ่ือลดผลกระทบความเสียหายจากการทุจริต 

ฝายบริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบ ที่จะกําหนดและกํากับดูแลใหมีการควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิผล ในการปองกันการทุจริตอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงหมายความวาเปนการควบคุมในระดับที่

เพียงพอที่จะพบการทุจริตสําคัญที่เกิดข้ึนในกรณีที่ปกติและอยางทันกาล เพราะไมมีผูบริหารคนใด

ยอมเสียคาใชจายในการควบคุมและตรวจสอบการทุจริตแบบสมบูรณ หรือทุกรายงานคา หรือทุก

สถานการณเพราะการทุจริตไมไดเปนเร่ืองปกติ และอาจจะเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึนก็ได วิธีการควบคุม

แบบสมบูรณจึงไมคุมคา และทําลายขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงาน 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๖๒ 
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ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบที่จะชวยปองกันการทุจริต โดยการ

ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในที่ผูบริหารกําหนดวาเพียงพอ และมีประสิทธิผลที่จะปองกัน 

การลดโอกาส และลดความเส่ียงที่จะเกิดการทุจริตในสวนตาง ๆ ขององคกร ในระดับที่ผูบริหาร

ยอมรับได และอยางระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

เหตุการณหรือปจจัยการทุจริตที่สําคัญ 3 ประการที่ผูบริหารควรกําหนดการควบคุม

และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม ไดแก 

1. การลดแรงจูงใจในการทุจริต 

2. การลดโอกาสการทุจริต 

3. การเนนความซ่ือสัตย และการปฏิบัติตามจริยธรรม 

1. การลดแรงจูงใจในการทุจริต  ผูทุจริตบางคนมีแรงจูงใจที่จะทุจริต เน่ืองจากองคกร

กําหนดเปาหมายที่จะใหรางวัลผลตอบแทนที่สูงเกินกวาจะปฏิบัติได โดยวิธีการปกติ จึงจูงใจหรือ

กดดันใหพนักงานบางสวนเส่ียงที่จะทุจริต นอกจากน้ีผูทุจริตบางคนอาจมีแรงจูงใจ เน่ืองจากความ

เดือดรอนทางการเงิน ไมวาจะเปนเพราะอุปนิสัย เชน สุรุยสุราย ชอบการพนัน ชอบดื่มสุรา และของ

เสพติด หรือ ฯลฯ ดังน้ันพนักงานตรวจสอบตองประเมินวาผูบริหารมีวิธีปองกันแรงจูงใจการทุจริต

ดังกลาวหรือไม เชน ไมกําหนดเปาหมายหรือเกณฑการวัดผลงานสูงเกินจริง มีการคัดเลือกพนักงาน

โดยตรวจสอบภูมิหลัง อุปนิสัย หรือประวัติในการทํางาน รวมทั้งจัดสวัสดิการพนักงาน เชน คา

รักษาพยาบาล เงินชวยเหลือยามฉุกเฉินอยางเหมาะสม ฯลฯ 

2. การลดโอกาสทุจริต  โดยมีวิธีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล เพราะ

การควบคุมที่ไมเพียงพอ เปนการเปดโอกาสและชองวางใหกระทําการทุจริต โดยเฉพาะเม่ือผูบริหาร

ไมสนใจการควบคุม กาวกายการควบคุม หรือไวใจผูปฏิบัติงานบางหนวยงาน โดยละเลยการควบคุม

หรือยกเวนการตรวจสอบ วิธีการควบคุมภายในที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปองกันการทุจริตที่พนักงาน

ตรวจสอบควรประเมินผล เชน 

- การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติปฏิบัติงาน และรายงานกิจกรรม

ที่สําคัญ 

- การหมุนเวียนผูปฏิบัติงานในหนาที่ที่มีชองทางการทุจริต เชน การจัดซ้ือจัดจาง 

เปนตน 

- การลดการรับ – จายดวยเงินสด ใหผานระบบธนาคารที่ตรวจสอบได 

- การควบคุมทรัพยสินสําคัญ และทุจริตไดงาย เชน เงินสด หลักทรัพย ตราสาร 

และเอกสารทางการเงิน สัญญาเคร่ืองมือ และสินคาวัตถุดิบที่เปนที่ตองการในตลาด ฯลฯ ในกรณีที่

หนวยงานประมวลผลขอมูลโดยคอมพิวเตอร พนักงานตรวจสอบตองประเมินผลการควบคุมในระบบ

คอมพิวเตอร น้ัน วาเพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม เพราะการทุจริตในระบบคอมพิวเตอรไมวาจะ

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๖๓ 
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เปนการแกไข ปลอมแปลงขอมูล หรือการทําใหขอมูลร่ัวไหล มักมีผลกระทบและเปนความเสียหาย

อยางมีสาระสําคัญ 

- การตรวจนับทรัพยสินจริง กับขอมูลบัญชี 

3. การเนนความซื่อสัตยและการปฏิบัติทางจริยธรรม  โดยเฉพาะการทําตนใหเปน

ตัวอยางจากผูบริหาร การสรางบรรยากาศและทัศนคติการทํางานที่มีจริยธรรม การกําหนดแนว

ประพฤติในการปฏิบัติงานที่ดี การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตรวจสอบ

ได การกําหนดขอพึงปฏิบัติหรือขอหามปฏิบัติใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งการมีมาตรการ

ลงโทษผูกระทําผิด 

  ในการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว พนักงานตรวจสอบควรพิจารณาวา 

- สภาพแวดลอมขององคกร การสงเสริมบรรยากาศและจิตสํานึกของการควบคุม 

- การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรเหมาะสมไมสูงเกินไป จน

ผูปฏิบัติงานเกิดความกดดันและไมอาจปฏิบัติไดจริง 

- การกําหนดนโยบายหรือแนวของการประพฤติเปนลายลักษณอักษร โดยระบุ

กิจกรรมที่หามประพฤติ และวิธีปฏิบัติหากพบวามีการหลีกเล่ียง 

- การกําหนดนโยบายและระดับการอนุมัติเกี่ยวกับรายการคาตาง ๆ อยาง

เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอยางดี 

- การจัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติ วิธีการ การรายงาน และมาตรการอื่น ๆ ในการ

ติดตามกิจกรรมเพ่ือดูแลปองกันรักษาทรัพยสิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงสูง 

- การจัดการระบบการส่ือสารและการรายงานตอผูบริหารอยางเพียงพอและ

เช่ือถือได 

- การจัดทําขอเสนอแนะใหพนักงานปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมหรือการสงเสริม

การกระทําเพ่ือปองกันการทุจริตที่เหมาะสมและคุมคา 

ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในประเมินผลพบวา หนวยงานไมมีวิธีการปองกันและไมมี

การควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีโอกาสใหเกิดการทุจริตไดโดยงาย ผูตรวจสอบภายในตองใหความ

ระมัดระวังในตัวช้ีวัดและขอบกพรองที่พบในระหวางการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ คือ  

1. การตรวจพบตัวชี้วัดการทุจริต 

ตัวช้ีวัดการทุจริต หมายถึง สถานการณ เบาะแส สัญญาณเตือนภัยโอกาสเกิด

ทุจริต ที่เคยเกิดที่องคกรอื่นมากอน ตัวช้ีวัดดังกลาว อาจไดมาจากผลการทดสอบการควบคุมที่ฝาย

บริหารกําหนด หรือจากผลการตรวจสอบโดยพนักงานตรวจสอบหรือจากแหลงอื่น ๆ ทั้งภายนอกและ

ภายใน 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๖๔ 
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ในการตรวจพบตัวช้ีวัดการทุจริต พนักงานตรวจสอบควรมีความรู และความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับ  

1.1 การมีความรู และการวางแผนใหตรวจพบตัวช้ีวัดการทุจริต 

1.2 การตื่นตัว (Alert) กับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 

1.3 การประเมินระดับความเส่ียงจากตัวช้ีวัด 

1.4 การแจงใหผูบริหารที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

2. การจัดทํากระดาษทําการตรวจสอบการทุจริต 

 การสืบสวนการทุจริตแตกตางไปจากการตรวจสอบตามปกติทั่วไป เพราะผล

ของการตรวจสอบการทุจริตจะนําไปสูคดีความ   ดังน้ัน  ผูตรวจสอบภายในควรจัดทํากระดาษทําการ

ตรวจสอบการทุจริตใหสมบูรณ โดยระบุขอมูลที่สําคัญดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบการทุจริตคืออะไร 

- บุคคลที่เกี่ยวของกับการทุจริตเปนใคร 

- ช่ือ และนามสกุล 

- ตําแหนงงาน 

- ภูมิหลังและประวัติ 

- ดานเศรษฐกิจ 

- ดานพฤติกรรม 

2. การสืบสวนการทุจริตทําอยางไร 

3. การทุจริตเกิดข้ึนมาไดอยางไร 

- ลําดับเหตุการณ 

4. หลักฐานที่ตองเก็บรวบรวมคืออะไร 

- บัตรประจาํตัวประชาชน 

- ความสมเหตุสมผล 

- หลักทรัพยค้ําประกัน 

- วัตถุประสงค 

5. ดานเศรษฐกิจ 

- เงิน 

- ทรัพยสิน 

- หลักทรัพย 

6. ผลลัพธของ 

- การสัมภาษณ 

- การถาม - ตอบ 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา  ๖๕ 
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7. ผลลัพธของกิจกรรมที่ทําและการทดสอบ 

8. รูปถายหรือภาพถาย 

9. ดานคอมพิวเตอร 

- การควบคุมมีประสิทธิภาพหรือไม 

10. การวิเคราะหเปรียบเทียบ 

- ขอบงช้ีวาสถานการณผิดปกติ 

- การคาดหมาย และแนวโนม 

11. ดานกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. การรายงานการทุจริต 

อาจทําไดโดยวาจา และโดยลายลักษณอักษรทั้งในระหวางและเม่ือเสร็จส้ิน   

การสอบสวน โดยแจงใหผูบริหารทราบเกี่ยวกับสถานการณ หลักฐานที่ไดรับ และขอสรุปจาก       

การตรวจสอบ เพ่ือผูบริหารจะไดพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการกับผูทุจริต 

รายงานการทุจริต ควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรและมีขอสรุปแตละข้ันตอน

ของการสืบสวนการทุจริต ซ่ึงประกอบดวย 

1. ขอตรวจพบทั้งหมด (Finding) 

2. ขอสรุปผล (Conclusion) 

3. ขอเสนอแนะ (Recommendation) 

4. วิธีการแกไข (Corrective Action Talam) 

รายงานการตรวจสอบกรณีทุจริต อาจกลาวถึงประเด็นตอไปน้ี 

1. ลักษณะการทุจริต 

2. การคนพบการทุจริต 

3. ช่ือและขอมูลของผูทุจริต 

4. ผลเสียหายในการทุจริต และผลกระทบตอรายงานทางการเงิน 

5. วิธีการทุจริต 

6. ชวงเวลาที่เกิดการทุจริต 

7. ขอเสนอแนะสําหรับการปองกันการทุจริต 

8. การดําเนินการกับผูทุจริต 

1. แนวทางการรายงานการทุจริต 

การรายงานการตรวจสอบที่เกี่ยวของ เน่ืองกับการทุจริตมีแนวทางดังน้ี 

1. เม่ือพบสัญญาณเตือนภัยที่มีระดับความนาเช่ือถือ ซ่ึงอาจนําไปสูการทุจริต 

ฝายบริหารควรไดรับทราบเร่ืองน้ีทันที 
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2. ผลของการตรวจสอบอาจช้ีใหเห็นถึงผลกระทบอันมีสาระสําคัญที่มีตอฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานในงบการเงินที่ ไดเผยแพรไปแลว ฝายบริหารที่ เกี่ยวของและ

คณะกรรมการตรวจสอบ ควรไดรับทราบเร่ืองน้ีดวย 

3. รางรายงานการตรวจสอบ ควรสอบทานโดยที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

4. รายงานที่ เปนลายลักษณอักษร ควรจัดทําในข้ันตอนการสรุปผลการ

ตรวจสอบ ซ่ึงเน้ือหาควรรวมถึงส่ิงที่พบจากการตรวจสอบ สรุปขอแนะนํา และการดําเนินการแกไขที่

จําเปน 

ถาผูตรวจสอบภายในคนพบจุดออนของการควบคุมภายใน ซ่ึงอาจนําไปสูการ

ทุจริต ผูตรวจสอบภายในตองทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยัน หรือขจัดขอสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต น้ัน 

ผูตรวจสอบภายในไมจําเปนตองมีความรูในดานการคนหา และสืบสวนการทุจริต

ไดเทียบเทากับผูเช่ียวชาญที่มีความชํานาญโดยเฉพาะ  การตรวจสอบและสืบสวนการทุจริตควร

ดําเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงอาจมีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของ ถาผูตรวจสอบภายใน

เขาไปมีบทบาทในคณะกรรมการสอบสวนการทุจริต ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมและประเมิน

ขอเท็จจริงที่พบ เพ่ือที่จะกําหนดระบบการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงการควบคุมภายในให

แข็งแกรงข้ึน หรือสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบ เพ่ือชวยใหคนพบการทุจริตที่เกิดข้ึนแลว และที่

อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต 
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บทท่ี 5 

การปฏิบัติงานการบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) 
 

 การบ ริการใหคําป รึกษา (Consulting Services) เปนกิจกรรมการใหคําแนะนําและ         

การใหบริการที่เกี่ยวของแกองคกรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคา และปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

องคกร เชน การใหคําแนะนํา การใหคําปรึกษา การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและบริการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

 การใหบริการคําปรึกษาของผูตรวจสอบภายใน มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานขององคกร 

เพราะจะไดรับการยอมรับจากหนวยรับตรวจมากกวาการเขาไปตรวจสอบ เน่ืองจาก การปรึกษาหารือ

เปนการแสดงความเห็นของทั้งสองฝายรวมกัน เพ่ือหาแนวทางที่เปนประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมตอ

องคกร การใหคําปรึกษาตองพึงกระทําดวยความระมัดระวัง มีความเที่ยงธรรมดวยทักษะความรูใน

วิชาชีพ หลีกเล่ียงที่จะใหความเห็นสวนตัว โดยใหใชหลักการและเหตุผลบนพ้ืนฐานของหลักวิชาและ

มาตรฐานที่เกี่ยวของ สอดคลองกับเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ การใหคําปรึกษาตองมีแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับเพ่ิมบทบาทในการเปนที่ปรึกษา ดังน้ี  

 ๑. การเพ่ิมพูนความรูตนเอง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกําหนดให         

ผูตรวจสอบภายในมีการอบรมความรูตอเน่ืองเปนประจําทุกปตามเกณฑที่กําหนด ผูตรวจสอบภายใน

จึงควรหาหลักสูตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะหลักสูตรในเชิงธุรกิจ เชน การเงิน เศรษฐศาสตร 

การตลาด การผลิต เทคโนโลยี การบริหารคุณภาพ มาตรฐานสากลดานตางๆ นอกเหนือจากหลักสูตร

ดานการตรวจสอบภายใน 

 ๒. การสรางระบบฐานขอมูล ประกอบดวยฐานขอมูลความรูทั่ วไป ฐานขอมูลที่ไดจาก      

งานตรวจสอบ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดเก็บ การเขาถึงขอมูล และ     

การสืบคนขอมูลที่เปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 ๓. การขอคําปรึกษาหารือจากผูเช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอก เพ่ือเตรียมขอมูลใหตนเอง  

ในการตอบประเด็นที่องคกรเผชิญอยูรวมถึงการที่ผูตรวจสอบภายในขอใหผูเช่ียวชาญภายนอกเปน 

ผูนําเสนอคําปรึกษา โดยตรงอยางเปนทางการ 

 ๔. การรวมก ลุมระหวางผูตรวจสอบภายในตางองคก ร เพ่ือใช เปนสถานที่ สํ าหรับ             

การแลกเปล่ียนความเห็น ขอเสนอแนะ หรือการเขารวมประชุม วิชาชีพตรวจสอบภายใน            

อยางสมํ่าเสมอ 

 ๕. การจัดตั้งทีมผูตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมขอมูลในองคกร ขอมูลจากการตรวจสอบ

นํามาวิเคราะหประเด็นปญหา ขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไข เพ่ือเปนการเตรียมขอมูลให

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน หรือสําหรับใชในการบริการใหคําปรึกษาเม่ือไดรับการรองขอ 
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 ๖. การฝกปฏิบัติในการใหคําปรึกษา เชน การฝกบรรยายในสํานักตรวจสอบภายใน            

การมอบหมายผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในบรรยายความรูในเร่ืองตางๆ ใหผูตรวจสอบภายใน

ฟง การนําผลการตรวจสอบมานําเสนอระหวางผูตรวจสอบภายในเพ่ือแลกเปล่ียนความเห็น หรือการ

นําประเด็นปญหามาหารือรวมกันระหวางผูตรวจสอบภายใน 

 ๗. การแสดงบทบาทการเปนที่ปรึกษาเชิงรุก เชน การจัดบรรยายใหพนักงานหนวยรับตรวจ 

การปฐมนิเทศใหพนักงานใหมเร่ืองการควบคุมภายใน ความเส่ียง การกํากับดูแลรวมถึงการยกระดับ

การแสดงความเห็นในที่ประชุมระดับผูบริหารองคกร หรือการนําเสนอรายงานผลการศึกษา วิเคราะห

ในเร่ืองที่เปนประโยชนตอองคกร รายงานอาจเสนอโดยส่ือประชาสัมพันธ ระบบอินทราเน็ต หรือการ

รายงานตอคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง 

 ๘. การเขารวมกิจกรรมในองคกร เม่ือมีการพัฒนาหรือเป ล่ียนแปลงระบบงานใหม          

เพ่ือติดตามการบริหารการเปล่ียนแปลง และเพ่ือเปนชองทางในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือ          

การเสนอแนะใหความเห็นในระหวางการพัฒนาระบบ 

 ๙. กําหนดนโยบาย (Policy) แผนงานการเปนที่ปรึกษา และการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI)      

ของสํานักตรวจสอบภายใน รวมถึงการประชาสัมพันธหนาที่ของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ          

งานบริการใหคําปรึกษา ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคไดอยางเปนรูปธรรม 

 ๑๐. จัดทําแนวทางการปฏิบัติในการใหคําปรึกษา โดยใชแนวมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในเปนเกณฑ การกําหนดระดับผูตรวจสอบภายในที่จะใหคําปรึกษา การกําหนดวิธีการ

ที่จะไดมาซ่ึงคําปรึกษาที่เปนไปตามมาตรฐานรวมถึงการรายงานการใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบริหารระดับสูง 
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แผนภูมิ แสดงข้ันตอนการใหคําปรึกษา 
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ภารกิจการใหคําปรึกษา 

ภารกิจการใหคําปรึกษา ( Consulting Engagement ) ถือเปนกิจกรรมการใหคําปรึกษา

แนะนํา และบริการที่เกี่ยวเน่ืองแกผูรับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานมีความหลากหลาย

ครอบคลุมงานที่หลากหลาย ทั้งน้ีจะเปนไปตามขอตกลงที่ทําข้ึนรวมกันกับผูรับบริการ และมี

จุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคา และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกํากับดูแล

ขององคกร โดยไมเขาไปรวมรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานหรือกระบวนงานในฐานะผูบริหาร

ประเด็นหน่ึงที่ สําคัญที่เกี่ยวของกับภารกิจการใหคําปรึกษาผูตรวจสอบภายในควรกําหนดคือ        

เร่ืองวัตถุประสงคและขอบเขตการใหคําปรึกษา โดยผูตรวจสอบภายในจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ 

วัตถุประสงค ขอบเขตความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผูรับบริการ  ผูตรวจสอบภายใน

ควรปฏิบัติงานใหคําปรึกษาดวยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ โดยคํานึงถึงเร่ืองตอไปน้ี 

-  ความตองการและความคาดหวัง ของผูรับคําปรึกษา รวมทั้งลักษณะของงาน เวลา 

และการส่ือสารผลของภารกิจ 

-  ความซับซอนและขอบเขตของงานที่จําเปน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ของภารกจิ 

-  ความคุมคาของภารกิจการใหคําปรึกษา ตอผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดแกองคกรใน

การพิจารณาถึงขอบเขตการใหคําปรึกษาน้ัน ข้ึนอยูกับแตละสถานการณอยางเหมาะสม ตัวอยาง    

การใหคําปรึกษาพิเศษ เชน การมีสวนรวมในโครงการการควบรวมหรือซ้ือกิจการ การสอบทาน

กิจกรรมการกอบกูพิบัติภัย การสอบทานระบบบริหารทรัพยากรองคกร เปนตน 

ผูตรวจสอบภายในจะตองพิจารณาประเภทการบริการใหคําปรึกษาที่จะใหบริการและ

ประเมินวาตองกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะสําหรับแตละกิจกรรมหรือไมลักษณะของ    

การบริการใหคําปรึกษาสามารถแบงออกไดดังน้ี 

- ภารกิจบริการใหคําปรึกษาอยางเปนทางการ บริการใหคําปรึกษาลักษณะน้ี ผูตรวจสอบ

ภายในควรวางแผนและมีขอตกลงกับผูรับบริการอยางเปนลายลักษณอักษร 

- ภารกิจบริการใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ บริการใหคําปรึกษาลักษณะน้ีจะ

เกี่ยวของกับงานประจํา เชน การเขารวมในคณะกรรมการประจํา งานโครงการที่มีกําหนดเวลา     

การประชุมเฉพาะกิจ 

- ภารกิจบริการใหคําปรึกษาพิเศษ เปนบริการที่เกิดข้ึนในกรณีที่องคกรมีโครงการพิเศษ

หรือการปรับโครงสรางขององคกร เชน การเขามีสวนรวมในทีมงานการควบกิจการและการซ้ือกิจการ 

การเขามีสวนรวมในทีมงานที่ใชระบบใหม 

- ภารกิจบริการใหคําปรึกษากรณีมีเหตุฉุกเฉิน เปนบริการใหคําปรึกษาภายหลังเกิด

เหตุการณภัยพิบัติหรือเหตุการณพิเศษอื่นเกี่ยวกับธุรกิจ โดยผูตรวจสอบภายในอาจเขารวมกับทีมงาน

ที่จัดตั้งเพ่ือทําการกูคืนเพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานตอไปได หรือการเขามีสวนรวมในทีมที่จัดข้ึน

เพ่ือใหความชวยเหลือช่ัวคราวที่จะตอบสนองตอคํารองขอเปนพิเศษ 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๗๑ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ภารกิจการใหคําปรึกษามีรูปแบบที่หลากหลาย ข้ึนอยูกับความตองการของ

ผูรับบริการ ดังน้ัน ในการวางแผนภารกิจการใหคําปรึกษาผูตรวจสอบภายในควรทําความเขาใจกับ

ผูรับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงคขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผูรับบริการ  

ในกรณีที่เปนเร่ืองที่สําคัญ ผูตรวจสอบภายในควรบันทึกเร่ืองที่ทําความเขาใจไวเปนลายลักษณอักษร 

รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในควรกําหนดทรัพยากร เชน 

บุคลากร เวลา เงิน เปนตน ใหเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจของบริการใหคําปรึกษา

ที่ไดตกลงไวกับผูรับบริการ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงการเพ่ิมคุณคา และ

การปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรตามภารกิจที่ไดกําหนดไว  

 

 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๗๒ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บทท่ี 6 

การปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการองคการจดัการนํ้าเสีย แตงตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการองคการจัดการ

นํ้าเสีย เปนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ

ตรวจสอบไมนอยกวา 2 คนแตไมเกิน 4 คน และใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเปน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง 
 

การปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
     

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการประชุม 

 1. เขาพบและหารือประธานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

การจัดประชุมเร่ืองที่จะประชุมและเร่ืองที่จะมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในดําเนินการ 

 2. การจัดทําวาระการประชุม เม่ือไดทราบกําหนดการประชุมและเร่ืองที่จะประชุมแลว  

เลขานุการมีหนาที่จัดทําวาระการประชุม ประกอบดวยหัวขอดังน้ี  

 วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่............เม่ือวันที่........................................ 

 วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคราวที่แลว (เชน เร่ืองการติดตามงานที่มติที่ประชุม

คร้ังกอนระบุใหนําผลมารายงานคร้ังถัดไป ฯลฯ)  

 วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา (เชน ผลการสอบทานงบการเงินประจํางวดรายงานสรุปผล

การตรวจสอบภายใน ฯลฯ)  

 วาระที่ 5 เร่ืองเพ่ือทราบ (เชน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย การปฏิบัติ

หนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 254๖ ความคืบหนาของการจัดทําระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ)  

 วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

 3. การทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่

ที่จะประชุม พรอมทั้งแนบวาระการประชุมและรายละเอียดของเร่ืองที่จะประชุม 

        4. ทําหนังสือเชิญผูบริหารหรือผูเกี่ยวของกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบส่ังการใหเชิญเขารวม

ประชุม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและใหขอมูล 

 

 

 

 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๗๓ 



คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ข้ันตอนที่ 2 การจัดการประชุม 

 1. ประสานงาน ฝายบริหารทั่วไป  

 2. จัดเตรียมหองประชุม 

 3. ดําเนินการประชุม รายงานการดําเนินงานคร้ังกอน วาระและเอกสารประกอบ  

 4. ใบลงนามเขารวมประชุม 
 

ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการภายหลังประชุม 

 1. จดบันทึกรายงานการประชุมโดยสรุปความเห็นขอสังเกต หรือมติของที่ประชุม แตละเร่ือง 

และจัดทํารายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหการรับรอง 

 2. สนับสนุน และจัดทําเอกสาร ประกอบ ในการนําเสนอรายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการตรวจสอบรับรองแลว เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ

องคการจัดการนํ้าเสียเพ่ือทราบ 

 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๗๔ 
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บทท่ี 7 

หนวยรับตรวจและความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 
 

 การปฎิบัติงานตรวจสอบใหประสบความสําเร็จตองอาศัยความรวมมือจากหนวยรับตรวจ    

ใน การสนับสนุนดานตางๆ 
 

 ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

 1. กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจไวอยางชัดเจน 

 2. การส่ือสารบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ เพ่ือใหผูบริหารหนวยรับตรวจ 

และพนักงานของหนวยรับตรวจรับทราบ 

 3. หนวยรับตรวจดําเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กําหนด โดยใหความรวมมือใน

การประสานงาน และขอมูลอยางครบถวนเพียงพอ 

 4. การประเมินการใหความรวมมือของหนวยรับตรวจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

รวมมือกัน และแจงใหผูบริหารสายงานของหนวยรับตรวจรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

 5. การใชขอมูลปอนกลับจากการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลอื่นๆ ในการทบทวนกระบวนการ

ปฎิบัติงานรวมกับหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 

 บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

 การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของใหครบถวน

สมบูรณ พรอมที่จะตรวจสอบได การตอบช้ีแจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพ่ิมเติมให  

ผูตรวจสอบภายใน เปนตน   

 

สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย หนา ๗๕ 



 

 

สวนท่ี 2 

แบบฟอรมเอกสารท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ตามคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

 

 



เลขที่ใบมอบหมาย…………………. 
 

วันที่……………………………………… 
 

ใบมอบหมายใหทําการตรวจสอบ 

(Audit Assignment) 
 

หนวยงาน…………………………………………………………….. 
 

ขาพเจาขอมอบหมายใหผูมีรายชื่อลางน้ี 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1                            (4) หัวหนาทีม 
2                            (5) (6) 
3  
4  
5  
6  
 
ทําการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป………………………….ลําดับที…่………………………… 
เร่ือง………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หนวยรับตรวจ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน………….…………………….ถึง………….………………………รวม……………………………วันทําการ 
กําหนดสงรายงาน……………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 ลงชื่อ  ............................................ ผูมอบหมายงาน 

  (............................................) 

 ตําแหนง ............................................ 
 วันท่ี ............................................ 
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(18) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 1 
 

ช่ือแบบพิมพ  : ใบมอบหมายใหทําการตรวจสอบ (Audit Assignment) 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 1 (แบบ สตน. 001) 
คําอธิบาย :  เปนใบมอบหมายงานแกผูตรวจสอบ ในการเขาทําการตรวจสอบหนวยงาน 

ผูรับตรวจ 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  จัดเกบ็ในแฟมตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 เลขที่ใบมอบหมาย เลขที่ใบมอบหมายงาน ซ่ึงแตละกองตองทําการกําหนด   

และควบคุมเองภายในหนวยงาน 
2 วันที่ วันที่จัดทํา 
3 หนวยงาน ระบุหนวยงาน (ระดับกองและฝายตรวจสอบ) 
4 หัวหนาทีม ช่ือหัวหนาทีมตรวจสอบที่เปนผูรับผิดชอบงานตรวจสอบน้ัน 
5 รายช่ือ ช่ือผูตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายในการเขาตรวจสอบ 
6 ตําแหนง ช่ือตําแหนงงานของผูตรวจสอบที่ไดรับมอบหมาย 
7 ปงบประมาณ ตัวเลขปงบประมาณที่ตรวจสอบ 
8 ลําดับที ่ ตัวเลขลําดับที่ของแผนงานการตรวจสอบ 
9 เร่ือง ช่ือเร่ืองที่ตองตรวจสอบ 
10 หนวยรับตรวจ ช่ือหนวยงานผูรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
11 วันที่เร่ิมการปฎิบัติงาน วันที่เร่ิมตนการตรวจสอบ 
12 วันที่ส้ินสุดการปฎิบัติงาน วันที่ส้ินสุดการตรวจสอบ 
13 ระยะเวลาการปฎิบัติงาน จํานวนระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบทั้งส้ิน                 

ตามจํานวนวันทําการ 
14 กําหนดสงรายงาน วันที่ครบกําหนดสงรายงานการตรวจสอบ 
15 วัตถุประสงคในการตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบของเร่ืองทีต่รวจสอบ 
16 ลงช่ือ ผูบริหารของหนวยตรวจสอบที่เปนผูมอบหมายงาน     

(ระดับผูอํานวยการฝาย) 
17 ตําแหนง ช่ือตําแหนงของผูมอบหมายงาน 
18 วันที่ วันที่มอบหมายงาน 
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แบบประเมินและจัดลําดับความเส่ียง 
หนวยงาน.................................................................... 
เรื่อง…………………………………………………………………… 

วันท่ี………………………………………… 
 

ลําดับ 
หนวยงาน 
เน้ือหา/
กิจกรรม 

 

ปจจัย....................... 
 

 

ปจจัย....................... 
 

ปจจัย....................... 

รวมคะแนน 
 

(นํ้าหนัก………………….%) 
 

 

(นํ้าหนัก………………….%) 
 

 

(นํ้าหนัก………………….%) 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

น้ําหนัก คะแนน ระดับ 
ความเสี่ยง 

น้ําหนัก คะแนน ระดับ 
ความเสี่ยง 

น้ําหนัก คะแนน 

1 (6) (7) (5) (8) (7) (5) (8) (7) (5) (8) (9) 

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            

 

สรุปผลการประเมิน .......................................................................................................................................... 
 

 

 
ลงช่ือ...............................ผูจัดทํา          ลงช่ือ...............................ผูสอบทาน  
     (...............................)             (...............................) 
ตําแหนง..........................            ตําแหนง.......................... 
วันท่ี.................................             วันท่ี.................................    

 

คะแนน ระดับความเสี่ยง 

 5 สูงมาก 

4 สูง 

3 ปานกลาง 

2 ตํ่า 

1 ตํ่ามาก 

คะแนน ความเสี่ยง 

 (11) สูงมาก 

(11) สูง 

 (11) ปานกลาง 

(11) ตํ่า 

(11) ตํ่ามาก 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (4) (4) 

(10) 

(5) (5) (5) 

(12) 

(12) 

(13) 

(13) 

(13) 

(13) 

(12) 

(12) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 2 

 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบประเมินและจัดลําดับความเส่ียง 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 2 (แบบ สตน. 002) 
คําอธิบาย :  เปนกระดาษทําการจัดลําดบัความเส่ียงเพ่ือเลือกหนวยงาน/เน้ือหา 

กิจกรรม 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการสํารวจขอมูลเบื้องตน 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบตุําแหนงงานระดับกองและฝายตรวจสอบ 
2 
 

เร่ือง ระบุกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป 

3 วันที่ ระบุวันที่เก็บขอมูล 
4 ปจจัยเส่ียง ระบุปจจัยเส่ียงในการเลือกพ้ืนที่ตรวจสอบ 
5 นํ้าหนัก ระบุนํ้าหนักของแตละปจจัยเส่ียงในแตละหนวยงานหรือ

ขอมูล โดยยอดรวมของนํ้าหนักของทุกปจจัยเส่ียงรวมกัน 
ตองได 100 

6 หนวยงาน/เน้ือหา/กิจกรรม ระบุหนวยงานหรือเน้ือหาหรือกิจกรรมที่จะนํามา       
ประเมินความเส่ียง 

7 ระดับความเส่ียง ระบุระดับความเส่ียงของหนวยงานหรือขอมูล  
(ระดับ 1 ถึง 5) 

8 คะแนน ระบุคะแนนที่ได  
(จากการนําระดับความเส่ียง ชอง 5 คูณ นํ้าหนักชอง 7) 

9 รวมคะแนน ระบุยอดรวมคะแนนของทุกปจจัยเส่ียงในแตละหนวยงาน
หรือขอมูล 

10 สรุปผลการประเมิน ระบุวาไดเลือกหนวยงานหรือขอมูลใดเพ่ือเตรียมลงพ้ืนที่
สํารวจขอมูล 

11 คะแนน ระบุชวงคะแนนที่เปนเกณฑวัด 
12 ลงช่ือผูจัดทํา ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูจัดทํา และวันที่จัดทํา 
13 ลงช่ือผูสอบทาน ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูสอบทาน  

และวันที่สอบทาน 
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ผังแสดงทางเดินของการควบคุม 
 

หนวยงาน……………………………………… 
ผังแสดงทางเดินของการควบคุม (Control Flow) ของเรื่อง................................. 

 
หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน 

 
 

(3) 

 
 
 
 

 
 

(3) 

 

 
 

(3) 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 ลงช่ือ..............................ผูจัดทํา 
(...............................) 

ผูตรวจสอบ 
 

 
  ลงช่ือ............................ผูสอบทาน

(...............................) 
ผูตรวจสอบ 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

จุดควบคุม 

ความเส่ียง 

จุดออน 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 3 

 

ช่ือแบบพิมพ  : ผังแสดงทางเดินของการควบคุม 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 3 (แบบ สตน. 003) 
คําอธิบาย :  เปนเอกสารแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการสํารวจขอมูลเบื้องตน 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงานระดับกองและฝายที่จัดทําผังแสดงการควบคุม 
2 เร่ือง ระบุกิจกรรมที่จัดทําผังแสดงการควบคุม 
3 หนวยงาน ระบหุนวยงานตามข้ันตอนและสัญลักษณการทํางาน 

ในแตละข้ันตอน 
4 ความเส่ียง ระบุความเส่ียงในข้ันตอนการทํางาน 
5 จุดควบคุม ระบุจุดควบคุมความเส่ียงของแตละข้ันตอนการทํางาน 
6 จุดออน ระบุจุดออนที่ยังไมมีการควบคุมของแตละข้ันตอนการทํางาน 
7 ลงช่ือผูจัดทํา ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูจัดทํา 
8 ลงช่ือผูสอบทาน ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูสอบทาน 
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แบบประเมิน COSO – ERM 

หนวยงาน....................................................เรื่อง........................................................................ 
ณ วันท่ี........................................................ 

 

คําถาม 

ระดับการควบคุมภายใน 

รวมคะแนน 
1 2 3 4 

ไม
ม ี

มีแตไม
เพียงพอ   

มีพอสมควรแตม ี
ขอบกพรองอยูบาง 

มีระดับการควบ 
คุมภายในที่ดี 

1 สภาพแวดลอมภายใน  
(Internal Environment) (4) 

     

2 การกําหนดวัตถุประสงค 
(Objective Setting) (4) 

     

3 ระบุเหตุการณ 
(Event Identification) (4) 

     

4 การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) (4) 

     

5 การตอบสนองความเส่ียง 
(Risk Response) (4) 

     

6 กิจกรรมควบคุม 
(Control Activities) (4) 

     

7 สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication) (4) 

     

8 การติดตามประเมินผล 
(Monitoring) (4) 

     

 รวมทั้งสิ้น      
 

สรุปผลการประเมิน............................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ....................................ผูจัดทํา   ลงช่ือ....................................ผูสอบทาน 
            (......................................)            (......................................) 
             ผูตรวจสอบ...................                         ผูตรวจสอบ..................... 
 

เกณฑการประเมินผล  คะแนน   ผลการประเมิน 
80-100%   …………        ด ี
60-79%   …………   ปานกลาง 
ต่ํากวา 60%   …………   ปรับปรุง 
 

หลักเกณฑสรุปผลการประเมิน 
รอยละ 80 ขึ้นไป ถือวา ระบบการควบคุมภายในอยูในเกณฑดี 
รอยละ 60- ๗๙   ถือวา ระบบการควบคุมภายในอยูในเกณฑพอใช แตควรพิจารณาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
ต่ํากวา 60  ถือวา ระบบการควบคุมภายในมีขอบกพรองตองทําการปรับปรุงแกไข 

 
แบบ สตน. 004 

(11) 

(11) 

(11) 

(10) 
(10) 

(10) 

(9) 

(9) 

(9) 

(8) 

(7) 

(5) (5) (5) (5) (6) 

(1) (2) 

(3) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 4 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบประเมิน COSO-ERM 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 4 (แบบ สตน. 004) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมเพ่ือชวยการประเมินผลการควบคุมภายใน                

  พรอมนําไปสรุปผลการตรวจสอบ 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงานระดับกองและฝายตรวจสอบ 
2 เร่ือง ระบุเร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
3 วันที่ ระบุวันที่ เดือน ป ที่จัดทําแบบประเมิน 
4 คําถาม ระบุคําถามของทั้ง 8 องคประกอบ 
5 ระดับการควบคุมภายใน ประเมินคําถามแตละขอ โดยเลือกประเมินตามระดับที่เห็นวา

เหมาะสมโดยใสเคร่ืองหมาย / ในชอง (1, 2, หรือ 4) 
6 รวมคะแนน นําคะแนนที่ไดจากการประเมินการควบคุมของแตละหัวขอ 

บันทึกในชองรวมคะแนน 
7 รวมทั้งส้ิน สรุปคะแนนรวมที่ไดจากชองรวมคะแนนทุกขอ 
8 สรุปผลการประเมิน สรุปภาพรวมการประเมินการควบคุมภายใน 
9 ลงช่ือผูจัดทํา ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูจัดทําแบบประเมิน  
10 ลงช่ือผูสอบทาน ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูสอบทานแบบประเมิน 
11 คะแนน สรุประดับคะแนนโดยเฉล่ียตามหัวขอที่ผูตรวจสอบเปน 

ผูประเมิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สตน. 004 

   หนา 83 



 

แบบประเมินขอบงชี้ทุจริต 
 

หนวยงาน............................................เรื่อง………………………………………. 
ประจําปงบประมาณ...........................หนวยงาน..................................... 

ณ วันท่ี......................................... 
 

คําถาม 
ผลการประเมิน 

ความเห็น/คําอธิบาย 
มี/ดี/ใช ไมแนใจ ไมมี/ไมดี/ไมใช 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ : หากพบวามีขอบงชี้การทุจริต ตองจัดทํา Audit Program เพื่อสอบทานเรื่องทุจริตตอไป 

 
สรุปผลการประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ....................................ผูประเมิน   ลงช่ือ....................................ผูสอบทาน 
            (......................................)            (......................................) 
       ผูตรวจสอบ.............................                    ผูตรวจสอบ........................... 

วันท่ี........................................     วันท่ี........................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(11) 

(9) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) (7) (7) (7) (8) 

(10) 

(10) 

(10) 

(10) 

(11) 

(11) 

(11) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 5 

 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบประเมินขอบงช้ีทุจริต 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 5 (แบบ สตน. 005) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมที่ใชประเมินขอบงช้ีทจุริตสําหรับใชประกอบทกุกจิกรรม 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการประเมินขอบงช้ีทจุริตทกุกิจกรรม 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงานระดับกองและฝายตรวจสอบ 
2 เร่ือง ระบุช่ือกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
3 ประจําปงบประมาณ ระบปุงบประมาณที่ตรวจสอบ 
4 หนวยงาน ระบุหนวยงาน (ระดับกองและฝายผูรับตรวจ) 
5 วันที่ ระบุวันที่จัดทําแบบประเมินขอบงช้ีทุจริต 
6 คําถาม ระบุคําถามสําหรับใชในการประเมินขอบงช้ีทุจริต 
7 ผลการประเมิน ทําเคร่ืองหมาย/เพ่ือประเมินขอบงช้ีทุจริต 
8 ความเห็น/คําอธิบาย ระบุความเห็นเพ่ิมเติม 
9 สรุปผลการประเมิน ระบุผลการประเมินขอบงช้ีทุจริต 
10 ลงช่ือผูประเมิน ลายมือช่ือ,ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูประเมิน และวันที่ลงนาม 
11 ลงช่ือผูสอบทาน ลายมือช่ือ,ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูสอบทาน และวันที่ลงนาม 
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แผนการตรวจสอบในรายละเอียด 
หนวยงาน.................................... 

 

ลําดับที่ รายการ (10) ผูตรวจสอบ 
(13) ผูรับผิดชอบหลัก 

(หนวยรับตรวจ) 

1. แผนการตรวจสอบ (2)    
2. วัตถุประสงค (3)    
3. ขอบเขตการตรวจสอบ (4)    
4. ประเภท/วิธีการตรวจสอบ (5)    
5. วันทําการที่ปฏบิัติงาน (6)    

 

6. กิจกรรม (7) 
(8) 
วันที ่

(9) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (11) ผูเสนอแผน (14) ผูรับทราบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.   มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

1. การเปดตรวจสอบ              (.....................................)  
2.สํารวจและสอบทานขอมูล 
  ของหนวยงาน 

             หัวหนากอง (ตรวจสอบ)  

3. จัดทําแนวทางการตรวจสอบ              วันที่..........................  
4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ              (12) ผูเห็นชอบ  
5. สรุปผล ปดการตรวจสอบ 
   จัดทํารายงาน/แจงหนวย 
   รับตรวจ 

              
(.....................................) 

 
(.....................................) 

6. ติดตามประเมินผล  
ตามขอเสนอแนะ 

             ผอ.ฝาย (ตรวจสอบ) ผอ.ฝาย (หนวยรับตรวจ) 

              วันที่.......................... วันที่.......................... 

(1) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 6 

 

ช่ือแบบพิมพ  : แผนการตรวจสอบในรายละเอียด 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 6 (แบบ สตน. 006) 
คําอธิบาย  :  เปนกระดาษทําการแสดงรายละเอียดการวางแผนการตรวจสอบ 

ในแตละกิจกรรม 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงาน (ระดับกองและฝายตรวจสอบ) 
2 แผนการตรวจสอบ ระบุช่ือกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําป 
3 วัตถุประสงค ระบวัุตถุประสงคตามแผนการตรวจสอบประจําป 
4 ขอบเขตการตรวจสอบ ระบขุอบเขตงานตรวจสอบ เชน งวดเอกสารที่ทําการ

ตรวจสอบ/ชวงระยะเวลาของขอมูล 
5 ประเภท/วิธีการตรวจสอบ ระบปุระเภทหรือวิธีการที่ใชในการตรวจสอบ 
6 วันทําการปฏิบัติงาน ระบวัุนทําการทั้งหมดที่ตรวจสอบ 
7 กิจกรรม ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
8 วันที่ ระบชุวงระยะเวลาในแตละข้ันตอนการทํางาน 
9 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระบรุะยะเวลาการปฏิบัติงานแตละข้ันตอน 
10 ผูตรวจสอบ ระบุช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูตรวจสอบ 
11 ผูเสนอแผน ระบช่ืุอ-นามสกุล ตําแหนง หัวหนากอง 
12 ผูเห็นชอบ ระบุช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูอํานวยการฝาย 
13 ผูรับผิดชอบหลัก ระบุช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ผูรับตรวจ (ตั้งแตระดับรองลงมา) 
14 ผูรับทราบ ระบุช่ือ-นามสกุล ตําแหนง หัวหนาหนวยรับตรวจ 
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บันทึกแจงการเขาทําการตรวจสอบ/หรือแจงประชุมเปดตรวจสอบ 
 

หนวยงาน........................................................................................................................................................ 
 

ท่ี...............................................................................วันท่ี.............................................................................. 
 

เรื่อง................................................................................................................................................................ 
 

เรียน........................................(ผาน......................) 
 

ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ......................กําหนดใหทําการตรวจสอบ              
เร่ือง......................................................................................ของ ...................................................................           
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ..................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 ……………………………………….ขอสงพนักงานเพ่ือดําเนินการตรวจสอบงาน ดังน้ี 
 

1. ...................................................... หัวหนาทีมตรวจสอบ 
2. ...................................................... 
3. ...................................................... 

 
พรอมบันทึกฉบบัน้ี  ไดแนบหนังสือรับรองความขัดแยงทางผลประโยชนของทีมผูตรวจสอบ (แบบ 

สตน.008) มาเพ่ือทราบความโปรงใสและความเปนอิสระของผูตรวจสอบ ทั้งน้ี เม่ือการตรวจสอบเสร็จส้ิน 
.....................................จะสงแบบประเมินผลทีมตรวจสอบภายในมาพรอมกับบันทกึปดการตรวจสอบ เพ่ือ
ให.................................แสดงความคิดเห็นในสวนของผูรับตรวจ และโปรดสงกลับไปยัง
.....................................โดยตรง 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอความอนุเคราะหในการใหความรวมมือสําหรับการตรวจสอบ 
คร้ังน้ีดวย จักขอบคุณยิ่ง 

 
 

ลงช่ือ................................................. 
             (.................................................) 

ตําแหนง............................................. 
 
 

 

 

 

 แบบ สตน. 007 

(1) 

(2) (3) 

(6) (7) 

(8) 

(9) 

การเปดงานตรวจสอบ เร่ือง...................................................ของ........................................................ (4) (5) 

(10) 

(11) 

(13) 

(14) 

(14) 

(15) 

(17) 

(16) 

(18) 

(18) 

(19) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 7 

 

ช่ือแบบพิมพ  : บันทึกแจงการเขาทําการตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 7 (แบบ สตน. 007) 
คําอธิบาย  :  เปนบันทกึแจงการเขาทําการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบ 

ถึงหนวยรับตรวจ 
ผูใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  2 ฉบับ 
การแจกจาย   :  ฉบับที่ 1  สงใหหนวยรับตรวจ 

ฉบับที่ 2  เพ่ือประกอบรายงานการตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงานระดับกองและฝายตรวจสอบ 
2 ที่ เลขที่บันทึกของหนวยงานตรวจสอบที่ออกบันทึก 
3 วันที่ วันที่  เดือน  ป ที่ออกบันทกึ 
4 ช่ือเร่ือง เร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
5 ของ หนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
6 เรียน ตําแหนงของหนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
7 ผาน ตําแหนงผูบริหาร (ระดับฝายของหนวยตรวจสอบ) 
8 ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตรวจสอบ 
9 ช่ือเร่ือง เร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
10 หนวยรับตรวจ หนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
11 วัตถุประสงค วัตถุประสงคการตรวจสอบซ่ึงสอดคลองกบัวัตถุประสงค

ของแผนการตรวจสอบประจําป 
12 หนวยตรวจสอบ หนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
13 หัวหนาทีมตรวจสอบ ช่ือและตําแหนงของหัวหนาทีมตรวจสอบ 
14 ผูตรวจสอบ ช่ือและตําแหนงของผูตรวจสอบที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

ทุกคน 
15 หนวยตรวจสอบ หนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
16 ผูรับตรวจ ตําแหนงผูรับตรวจ (ไมต่ํากวาระดับรอง) 
17 หนวยตรวจสอบ หนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
18 ลงช่ือ หัวหนาหนวยตรวจสอบ (ระดับฝาย) ลงนาม 
19 ตําแหนง ตําแหนงของผูลงนาม 
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แบบรับรองความขัดแยงทางผลประโยชน-ผูตรวจสอบ 
 

หนวยงาน..........................................สํานักตรวจสอบ 
 

วันที่......................................... 
ขาพเจาฯ ผูมีรายนามดังตอไปน้ี 
 

1. ....................................................................ตําแหนง....................................................... 
2.  ....................................................................ตําแหนง....................................................... 
3.  ....................................................................ตําแหนง....................................................... 
 
ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ 
เร่ือง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ของ.......................................................น้ัน 
 

ขาพเจาฯ ขอรับรองวาไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับหนวยงานที่ตรวจสอบดงักลาวขางตน 
และไมมีความสัมพันธกับผูรับตรวจในฐานะเครือญาติ สามารถทําการตรวจสอบและรายงานผลไดอยางเปน
อิสระตามขอเท็จจริงที่ตรวจพบ จึงไมมีปจจัยอื่นใดที่ทําใหขาพเจาฯ ขาดความเที่ยงธรรมและอิสระในการ
รายงานผลหรือใหความเห็น 
 

ลงช่ือ.................................................ผูรับรอง 
      (................................................) 
ตําแหนง............................................ 
 
 
ลงช่ือ.................................................ผูรับรอง 
      (................................................) 
ตําแหนง............................................ 
 
 
ลงช่ือ.................................................ผูรับรอง 
      (................................................) 
ตําแหนง............................................ 
 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(3) 

(3) 

(4) 

(4) 

(4) 

แบบ สตน. 008 

(5) 

(6) 

(7) 

(7) 

(8) 

(7) 

(7) 

(8) 

(8) 

(7) 
(7) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 8 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบรับรองความขัดแยงทางผลประโยชน - ผูตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 8 (แบบ สตน. 008) 
คําอธิบาย :  เปนหนังสือรับรองความขัดแยงทางผลประโยชนตนเองของทีมตรวจสอบ 
    และผูตรวจสอบ 
ผูใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  2 ฉบับ 
การแจกจาย   :  ตนฉบับ ใชเพ่ือประกอบรายงานผลการตรวจสอบของ 

 หัวหนาทีมตรวจสอบ 
สําเนา  เก็บเปนหลักฐานของฝายตรวจสอบ 

 

การกรอกรายการ 
 

รายการท่ี ชื่อ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงานตรวจสอบ (ระดับกอง/ฝาย) 
2 วันที่ วันที่จัดทํา 
3 ช่ือ-สกุล ช่ือผูรับรอง (ระดับกอง/ฝาย) 
4 ตําแหนง ตําแหนงของผูรับรอง 
5 เร่ือง เร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
6 ของ หนวยตรวจสอบ (ระดับกอง/ฝาย) 
7 ลงช่ือ ผูรับรองลงนาม 
8 ตําแหนง ตําแหนงของผูลงนาม 
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แนวทางการตรวจสอบ 
หนวยงาน................................................  

 
เรื่อง..............................................................  ทีมตรวจสอบ/ผูตรวจสอบ 
หนวยงานผูรับการตรวจสอบ........................  1. ....................................หัวหนาทีมตรวจสอบ 
งวดเอกสารที่ตรวจสอบ................................  2. .................................... 
ระยะเวลาตรวจสอบ.......ถึง.................รวม.........วัน 3. .................................... 
วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ 
วันที่ตรวจ/ 
สอบทาน 

กระดาษทําการ
อางอิง 

หมายเหตุ 

1. การสํารวจเบ้ืองตนและการ 
   สอบทานการควบคุมภายใน 
 
2. วิธกีารตรวจสอบ/การ 
    ตรวจสอบในรายละเอียด 
 
3. การประเมินขอบงชี้ทุจริต 
 
4. ปดการตรวจสอบ 
 
5. การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
 

    

 
ลงช่ือ....................................ผูจัดทํา   ลงช่ือ....................................ผูเห็นชอบ 

             (...................................)          (...................................) 
       ตําแหนง...........................        ตําแหนง.......................... 
          วันท่ี.....................................      วันท่ี...................................... 

ลงช่ือ....................................ผูอนุมัติ 
      (...................................) 
   ตําแหนง.......................... 
วันท่ี.................................... 

แบบ สตน. 009 
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(3) 
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(6) 
(7) 
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(8) 

(9) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 9 

 

ช่ือแบบพิมพ  : แนวทางการตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 9 (แบบ สตน. 009) 
คําอธิบาย :  เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือชวยในการบันทกึขอมูล 
   เอกสารหลักฐานตางๆ และนําไปใชในการสรุปผลการตรวจสอบ 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงานตรวจสอบระดับฝายที่จัดทําแนวทาง         

การตรวจสอบ 
2 เร่ือง ระบุเร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
3 หนวยงานผูรับการตรวจสอบ ระบุหนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย/รอง) 
4 งวดเอกสารที่ตรวจสอบ ระบุงวดเอกสารที่ใชในการตรวจสอบ 
5 ระยะเวลาการตรวจสอบ ระบุวัน เดือน ป ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
6 หัวหนาทีมตรวจสอบ ระบุช่ือและตําแหนงของหัวหนาทีมตรวจสอบ 
7 ผูตรวจสอบ ระบุช่ือและตําแหนงของผูตรวจสอบที่รับผิดชอบงาน

ตรวจสอบทกุคน 
8 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ ระบุวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
9 วัตถุประสงคเฉพาะ ระบุวัตถุประสงคเฉพาะของการตรวจสอบ 
10 ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง         

ที่เกี่ยวของ 
ระบุขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังที่เกี่ยวของกับกิจกรรม           
ที่จะตองตรวจสอบของหนวยรับตรวจ 

11 เอกสารประกอบการตรวจสอบ ระบุรายการเอกสารทีใ่ชประกอบการตรวจสอบ 
12 การสํารวจเบื้องตนและ        

การสอบทานการควบคุมภายใน 
ระบุข้ันตอน 

13 ผูตรวจสอบ ระบุผูตรวจสอบหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
14 วันที่ตรวจสอบ/สอบทาน ระบุวันที่ทําการตรวจสอบ หรือสอบทานในกิจกรรมน้ันๆ 
15 กระดาษทําการอางอิง ระบุหลักฐานแสดงการเช่ือมโยงกิจกรรมที่ทํากับกระดาษ    

ทําการที่อางอิงเปนหลักฐาน 
16 หมายเหตุ ระบุกรณีมีการแกไข ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ หรือ

ขอเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบที่ควรได 
บันทึกไว/ระบุวัตถุประสงคไว 
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หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
17 วิธีการตรวจสอบ/การตรวจสอบ

ในรายละเอียด 
ระบุข้ันตอนการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ  
ที่ตองมีการตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย มาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2546 

18 การประเมินขอบงช้ีทุจริต ระบุข้ันตอนการประเมินขอบงช้ีทุจริตพรอมกระดาษทําการ 
19 ปดการตรวจสอบ ผูตรวจสอบปดการตรวจสอบกับผูรับตรวจ (ระดับกอง) 
20 การรายงานผลการตรวจสอบ ระบุข้ันตอนการรายงานผลตอผูบริหารวาระบบการควบคุม

ภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดวางไว
หรือไมมีเร่ืองที่ตรวจพบและขอเสนอแนะใหฝายบริหาร
พิจารณาปรับปรุงดําเนินการตอไป 

21 ลงช่ือ/ตําแหนง/วันที่ผูจัดทํา ระบุ ช่ือ ตําแหนง ของหัวหนาทีมตรวจสอบ และวันที่ลงนาม 
22 ลงช่ือ/ตําแหนง/ผูเห็นชอบ ระบุ ช่ือ ตําแหนง หัวหนาหนวยตรวจสอบ                

(ระดับหัวหนากอง) และวันที่ลงนาม 
23 ลงช่ือ/ตําแหนง/ผูอนุมัติ ระบุ ช่ือ ตําแหนง หัวหนาหนวยตรวจสอบ                  

(ระดับผูอํานวยการฝาย) และวันที่ลงนาม 
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รหัสเอกสาร................... 
 

กระดาษทําการ 
 

หนวยงาน…………………………………………..... 
      เรื่อง………………………………………………  

 

กระดาษทําการ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
หนวยรับตรวจ.........................................................  งวดเอกสารที่ตรวจสอบ............................................. 
วัตถุประสงค……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แหลงที่มาของขอมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
สรุปผลการตรวจสอบ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงช่ือ...................................ผูจัดทํา   ลงช่ือ...................................ผูสอบทาน 
      (...................................)          (...................................) 
ตําแหนง...............................    ตําแหนง............................... 
วันที่.....................................      วันที่..................................... 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 10 
 

ช่ือแบบพิมพ  : กระดาษทําการ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 10 (แบบ สตน. 010) 
คําอธิบาย :  ใชบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานที่ตรวจพบของผูตรวจสอบ  
ผูใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือประกอบรายงานการตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 รหัสเอกสาร รหัสดัชนีกระดาษทําการ โดยมีรูปแบบ กขค -XX00   

อธิบายไวดังน้ี 
- กขค  หมายถึง  ช่ือยอของกอง 3 ตัวอักษร 
- XX   หมายถึง  ช่ือยอของเร่ืองที่ตรวจสอบ 2 ตัวอกัษร 
- 00    หมายถึง  ลําดับที่ของเอกสาร เร่ิมตั้งแต 01 ถึง 99 

2 หนวยงาน ระบุหนวยงานระดับกองและฝาย ที่จัดทํากระดาษทําการ 
3 เร่ือง เร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
4 กระดาษทําการ ช่ือเร่ืองของกระดาษทําการที่ตรวจสอบ 
5 หนวยรับตรวจ หนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
6 งวดเอกสารที่ตรวจสอบ งวดระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
7 วัตถุประสงค วัตถุประสงคของการจัดทํากระดาษทําการ ซ่ึงตองสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบ 
8 รูปแบบของกระดาษทําการ ระบุรูปแบบและรายละเอียดขอมูลที่ไดจากการรวบรวม   

เร่ืองที่ตรวจสอบ ปรับไดตามความเหมาะสม 
9 แหลงที่มาของขอมูล ระบุแหลงที่มาของขอมูล 
10 สรุปผลการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบของกระดาษทําการ 
11 ลงช่ือผูจัดทํา ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล, ตําแหนง ผูจัดทํา และวันที่จัดทํา 
12 ลงช่ือ ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล, ตําแหนง ผูสอบทาน               

และวันที่สอบทาน 
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การสอบทานคุณภาพ แนวทางการตรวจสอบ 
(Audit Program Quality Review) 

 กอง  
ฝาย  

 

ลําดับที่ตามแผนการตรวจสอบ  
เรื่องที่ตรวจสอบ  
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  
ทีมตรวจสอบ  
 

ลําดับ เกณฑคุณภาพ (7) ใช/ม ี ไมใช/ไมมี หมายเหตุ (8) 
1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

- วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ีตรวจสอบสอดคลองกับ 
  วัตถุประสงคท่ีระบุในแผนการตรวจสอบประจําป 

   

2 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม 
- จัดทําแบบสอบทานการควบคุมภายใน/ประเมินการ 
   ควบคุมจาก Flowchart 
- ประเมินการควบคุมความเส่ียงเพ่ือกําหนดกิจกรรม 
  ตรวจสอบ สรุปผลจากแบบประเมิน, ICQ, 
  Flowchart, การสัมภาษณ หรืออ่ืนๆ 

   

3 การจัดทําแนวทางและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบ 
- การมอบหมายงาน ขอบเขต ระยะเวลาการตรวจสอบ 
- วัตถุประสงคของการตรวจสอบเช่ือมโยงจากผลการ 
  ประเมินความเส่ียง 
- ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบสอดคลองสมเหตุสมผลกับ 
  วัตถุประสงค 
- ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ กําหนดไวอยางเหมาะสมมีความ 
  ละเอียดเพียงพอ 

   

4 รูปแบบการจัดทําแนวทางการตรวจ (Audit -Program) 
- หัวขอการจัดทําแนวทางการตรวจสอบเปนไปตามแบบ 
  สตน.009 

   

 

เพียงพอ ในการเสนอผูบังคับบัญชา ตอไป 
ความเห็นเพ่ิมเติม 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ................................ผูสอบทาน 
    (...................................) 
ตําแหนง……………………… 
วันที่สอบทาน...................  
 
 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(9) 

(10) 

(10) 

(10) 

(11) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 11 

 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบการสอบทานคุณภาพ แนวทางการตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 11 (แบบ สตน. 011) 
คําอธิบาย :  เปนแบบฟอรมเพ่ือประเมินคุณภาพ แนวทางการตรวจสอบ  
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือประกอบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 กอง ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
2 ฝาย ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับฝาย) 
3 ลําดับที่ตามแผนการตรวจสอบ ระบุลําดับที่ในแผนการตรวจสอบประจําป 
4 เร่ืองที่ตรวจสอบ ระบุกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

ประจําป 
5 ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ระบุระยะเวลาตรวจสอบของกิจกรรมน้ันตามที่กําหนด       

ในแผนการตรวจสอบประจําป 
6 ทีมตรวจสอบ ระบุช่ือ ตําแหนงหัวหนาทีมตรวจสอบ และผูตรวจสอบ        

ที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบกจิกรรมน้ัน 
7 เกณฑคุณภาพ ผูสอบทานเปนผูพิจารณาตามหัวขอที่กําหนด                

(โดยใสเคร่ืองหมาย/ในชอง มี/ใช หรือ ไมมี/ไมใช) 
8 หมายเหตุ ใหระบุเปนเอกสาร/แบบฟอรมหรือหลักฐาน 
9 สรุปความเห็นเพ่ิมเติม กรณีที่ผูประเมินมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากที่แบบฟอรมกําหนด 
10 ผูสอบทาน/ตําแหนง ลงลายมือช่ือ-นามสกุล พรอมตําแหนงหัวหนากองหรือ

เทียบเทาข้ึนไป หรือผูที่ผูอํานวยการฝายมอบหมาย 
11 วันที่สอบทาน ระบุวันที่ทําการสอบทาน 
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การสอบทานคุณภาพผูปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Auditing Quality Review) 

 กอง  
ฝาย  

 
 

ลําดับที่ตามแผนการตรวจสอบ  
เรื่องที่ตรวจสอบ  
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  
ทีมตรวจสอบ  
 
 

ลําดับ เกณฑคุณภาพ (7) ใช/ม ี ไมใช/ไมมี หมายเหตุ  
1 ผูตรวจสอบเร่ิมงานในระยะเวลาท่ีกําหนด    
2 ความรูความเขาใจในกิจกรรมท่ีตรวจสอบอยางเพียงพอ    
3 มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาตางๆ ไดดี    
4 มีการเปดตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ    
5 ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดใน Audit Program    
 
ความเห็นเพ่ิมเติม 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

    
ลงช่ือ................................ผูสอบทาน 
      (...............................) 
ตําแหนง……………………… 
วันที่สอบทาน...................  

 
 

 

 

 

 

 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(๘) 

(9) 

(10) 

แบบ สตน. 012 

(9) 
(9) 

(1) 

   หนา 99 



 
คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 12 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบการสอบทานคุณภาพ ผูปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 12 (แบบ สตน. 012) 
คําอธิบาย :  เปนแบบฟอรมเพ่ือประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

(การเร่ิมงานตรวจสอบตามระยะเวลา ถึง การปฏิบัติตาม AP)  
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการประเมินคุณภาพผูปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

รายการท่ี ชื่อ ขอมูลท่ีตองการ 
1 กอง ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
2 ฝาย ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับฝาย) 
3 ลําดับที่ตามแผนการตรวจสอบ ระบุลําดับที่ในแผนการตรวจสอบประจําป 
4 เร่ืองที่ตรวจสอบ ระบุกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

ประจําป 
5 ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ระบุระยะเวลาตรวจสอบของกิจกรรมน้ันตามที่กําหนดใน

แผนการตรวจสอบประจําป 
6 ทีมตรวจสอบ ระบุช่ือ ตําแหนงหัวหนาทีมตรวจสอบ และผูตรวจสอบ        

ที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบกจิกรรมน้ัน 
7 เกณฑคุณภาพ ผูสอบทานเปนผูพิจารณาตามหัวขอที่กําหนด                

(โดยใสเคร่ืองหมาย/ในชอง มี/ใช หรือ ไมมี/ไมใช) 
8 สรุปความเห็นเพ่ิมเติม กรณีที่ผูประเมินมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากที่แบบฟอรมกําหนด 
9 ผูสอบทาน/ตําแหนง ลงลายมือช่ือ-นามสกุล พรอมตําแหนงกองหรือเทียบเทา   

ข้ึนไป หรือผูที่ ผูอํานวยการฝายมอบหมาย 
10 วันที่สอบทาน ระบุวันที่ทําการสอบทาน 
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บันทึกแจงผลเขาทําการตรวจสอบ 
 

หนวยงาน........................................................................................................................................................ 
 

ท่ี...............................................................................วันท่ี.............................................................................. 
 

เรื่อง................................................................................................................................................................ 
 

เรียน........................... 
 

ตามที.่........................ไดทําการตรวจสอบ เร่ือง...................................................................                        
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

บัดน้ี ไดทําการตรวจสอบแลวเสร็จ ปรากฎผลการตรวจสอบตามเอกสารปดการตรวจสอบ 
แนบ (แบบ สตน.014) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด พิจารณาผลการตรวจสอบ เพ่ือใหความเห็นในแบบบันทึกประชุม
ปดการตรวจสอบ และจัดทําแผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (ถามี) พรอมสงคืนให.....................................   
เพ่ือใชประโยชนในการสรุปรายงานตอไป 
 
 

ลงช่ือ..................................... 
      (....................................) 
ตําแหนง................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

(5) 

แจงปดการตรวจสอบ เร่ือง...................................................ของ........................................................ (3) (4) 

  (2) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 13 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบการสอบทานคุณภาพ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 13 (แบบ สตน. 013) 
คําอธิบาย  :  เปนบันทกึแจงปดการตรวจสอบของผูอํานวยการกองรวมกบัผูบริหาร 

หนวยรับตรวจ  
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบรายงานการตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

รายการท่ี ชื่อ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบหุนวยงานระดับกองทีจ่ัดทํา 
2 วันที่ วัน เดือน ป ที่จัดทํา 
3 เร่ือง เร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
4 ของ ระบุหนวยรับตรวจ (ระดับฝาย/กอง) 
5 เรียน หัวหนากองหนวยรับตรวจ 
6 หนวยตรวจสอบ หนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
7 เร่ือง เร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
8 ผลการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบพบ พรอมประเด็น        

ที่ตองติดตาม/แจงใหหนวยรับตรวจปรับปรุงแกไข 
9 หนวยตรวจสอบ หนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
10 ลงช่ือ/ตําแหนง ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล และตําแหนงของหัวหนากอง 
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บันทึกประชุมปดการตรวจสอบ 
หนวยงาน………………………………………... 
 

วันท่ี……………………………….. 
เรื่อง………………………………………………. 
ขอบเขตการตรวจสอบ…………………………………… 
วันเริ่มตน-ส้ินสุดการตรวจสอบ………………………. 
หนวยรับตรวจ…………………………………………….… 
ผูรับตรวจ 1. .......................................................  ทีมผูตรวจสอบ 1. ........................................... 

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

ผลการตรวจสอบ ความเห็นของผูรับตรวจ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ความเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ.....................................หัวหนาทีมตรวจสอบ      ลงช่ือ.....................................ผูรับตรวจ 
      (....................................)             (....................................) 
ตําแหนง................................            ตําแหนง................................ 
 
 
ลงช่ือ.....................................ผูตรวจสอบ 
      (....................................) 
ตําแหนง................................ 
 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(7) (๘) 
(8) 

(9) (10) 

(11) 

(12) 

(12) 

(12) 

(14) 

(14) 

(14) 

(13) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 14 
 

ช่ือแบบพิมพ  : บันทึกประชุมปดการตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 14 (แบบ สตน. 014) 
คําอธิบาย  :  เปนบันทกึปดการตรวจสอบของหัวหนาทีมตรวจสอบกับผูบริหาร 

หนวยรับตรวจ  
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือประกอบรายงานการตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงานระดับกองทีจ่ัดทํา 
2 วันที่ วันที่ เดือน ป ที่จัดทํา 
3 เร่ือง เร่ืองที่ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
4 ขอบเขตการตรวจสอบ งวดเอกสารที่ทําการตรวจสอบ 
5 วันเร่ิมตน-ส้ินสุดการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบตั้งแตวันที่เร่ิมตนถึงวันที่ส้ินสุด      

การตรวจสอบ 
6 หนวยรับตรวจ หนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย/และคณะทํางาน) 
7 ผูรับตรวจ ช่ือ และตําแหนงของผูรวมปดการตรวจสอบ(ระดับกอง/ฝาย) 

และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 
8 ทีมผูตรวจสอบ ช่ือ และตําแหนงของผูตรวจสอบ 
9 ผลการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบตรวจพบ พรอมประเด็น  

ที่ตองติดตาม/แจงใหหนวยรับตรวจปรับปรุงแกไข 
10 ความเห็นของผูรับตรวจ ความเห็นของผูรับตรวจเกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจพบ        

และการดําเนินการในขอผิดพลาดที่ตรวจพบ 
11 ความเห็นเพ่ิมเติม ความเห็นเพ่ิมเติม/ขอเสนอแนะของผูรับตรวจ 
12 ลงช่ือหัวหนาทีมตรวจสอบ ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล และตําแหนงหัวหนาทีม              

ที่ปดการตรวจสอบ 
13 ลงช่ือ ระดับกอง/ฝาย ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล และตําแหนงระดับกอง/ฝาย    

หนวยตรวจสอบ 
14 ลงช่ือผูรับตรวจ ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล และตําแหนง ผูบริหารของ      

หนวยรับตรวจ (กอง/ฝาย/และประธานคณะทํางาน) 
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แบบประเมินทีมตรวจสอบภายใน : โดยหนวยงานผูรับตรวจ 
หนวยงาน................................................ 

 

เรื่อง.....................................................................................วันท่ีประเมิน........................................................ 
สวนของหนวยรับตรวจ : 
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน (โปรดทําเครื่องหมาย  / ลงในชองที่ทานเห็นวาเหมาะสม) 
ดีมาก = 5 , ดี = 4 , ปานกลาง = 3 , พอใช = 2 , การปรับปรุง = 1 
 

 

ลําดับ หัวขอประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 
1 การแนะนําตัว ทีมงาน และการแจงวัตถุประสงค

กอนเขาตรวจสอบเพ่ือสรางความเขาใจ 
     

2 ความรวมมือระหวางผูตรวจกับผูรับตรวจ      
3 มีมนุษยสัมพันธ ความประพฤติ และอุปนิสัย      
4 ความตรงตอเวลาในการนัดหมาย      
5 มีความเขาใจในกิจกรรมท่ีตรวจสอบอยางเพียงพอ      
6 ความรูความสามารถและวิธีการตรวจสอบ          

ท่ีเหมาะสม 
     

7 ความรับผิดชอบในงานและเอกสารท่ีตรวจสอบ      
8 การรับฟงปญหาและความคิดเห็นของผูรับตรวจ      
9 มีการปดการตรวจสอบและรายงานผลใหทราบ      

10 มีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนกับผูรับตรวจ      
 

ความเห็นเพ่ิมเติม : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ................................ผูประเมิน 
      (................................) 
ตําแหนง........................... 
หนวยงานผูรับตรวจ......................... 

 

ขอขอบคุณที่ทานกรุณาสละเวลาในการกรอกแบบประเมินผลการตรวจสอบภายใน เมื่อกรอกในสวน
ของผูรับตรวจแลว กรุณาสงแบบประเมินกลับ หลังจากที่ผูตรวจสอบปดงานตรวจสอบเรียบรอยแลว 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวนของหนวยตรวจสอบภายใน :      ทีมตรวจสอบภายใน 1. ………………………………………. 
               2. ………………………………………. 

       3. ………………………………………. 
(10) สรุปภาพรวมของระดับความพอใจ 
 

0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100 % 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 15 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบประเมินทีมตรวจสอบภายใน : โดยหนวยงานผูรับตรวจ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 15 (แบบ สตน. 015) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมสําหรับผูตรวจประเมินทีมตรวจสอบภายใน               
    จัดทําเร่ืองละ 1 คร้ัง 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  สงใหผูรับตรวจเปนผูประเมินผล                                                
    และสงกลับมายังสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือเกบ็ไวเปนหลักฐาน 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน หนวยงานของผูประเมิน 
2 เร่ือง เร่ืองที่ทีมตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ 
3 วันที่ประเมิน วันที่หนวยรับตรวจประเมินในแบบประเมินผล                

ทีมตรวจสอบภายใน 
4 การประเมิน                  

หนวยตรวจสอบภายใน 
ผูบริหารเปนผูประเมินหนวยตรวจสอบภายในตามหัวขอ    
การประเมินที่กําหนด โดยเลือกประเมินตามระดับที่เห็นวา
เหมาะสม (ใสเคร่ืองหมาย / ในชอง ดีมาก , ดี , ปานกลาง , 
พอใช และควรปรับปรุง 

5 ความเห็นเพ่ิมเติม กรณีที่หนวยงานผูรับตรวจมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากแบบประเมินของหนวยงาน   
ตรวจสอบภายใน 

6 ผูประเมิน ลายเซ็นพรอมช่ือและนามสกุลผูประเมิน 
7 ตําแหนง ตําแหนงของผูประเมิน 
8 หนวยงานผูรับตรวจ ผูประเมินกรอกหนวยงานของตนเอง 
9 ทีมตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายในกรอกช่ือและนามสกุลของ           

ทีมตรวจสอบภายใน 
10 สรุปภาพรวมระดับความพอใจ สรุประดับคะแนนโดยเฉล่ียตามหัวขอที่หนวย         

ตรวจสอบภายในเปนผูประเมิน 
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แผนการปรับปรุงงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ 
หนวยงานรับตรวจ................................................................................. 

 
หัวขอตรวจสอบ จุดออนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู/
ขอเสนอแนะ 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
ลงช่ือ................................ผูจดัทํา  ลงช่ือ................................ผูรับผิดชอบแผนปรับปรุง 
      (................................)            (................................) 
ตําแหนง............................     ตําแหนง............................. 
วันที่..................................    วันที่.................................... 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 16 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แผนการปรับปรุงงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 16 (แบบ สตน. 016) 
คําอธิบาย  :  ใชบันทึกการปรับปรุงจุดออนของการควบคุม หรือความเส่ียงที่ยังมีอยู  
    และ/หรือขอเสนอแนะจัดทําเม่ือระบบงานที่สอบทานของหนวยรับตรวจ  
    มีจุดออนของการควบคุมหรือความเส่ียงที่ยังมีอยูที่พบจากการตรวจสอบ 

และหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 
ผูใชขอมูล   :  หนวยรับตรวจใชบันทึกการปรับปรุงจุดออนของการควบคุมหรือ       
    ความเส่ียงที่ยังมีอยูที่พบจากการตรวจสอบและหรือขอเสนอแนะของ 

ผูตรวจสอบภายใน 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  สงใหสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือรวบรวมเปนหลักฐานและขอมูลอางอิง  
    ในการประเมินระบบการควบคุมภายในคร้ังตอไป 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน หนวยงานของผูประเมิน 
2 หัวขอตรวจสอบ หัวขอการตรวจสอบหรือสอบทานท่ีพบประเด็นปญหา 
3 จุดออนของการควบคุมหรือความ

เส่ียงท่ียังมีอยู/ขอเสนอแนะ 
อธิบายจุดออนของการควบคุมหรือความเส่ียงท่ียังมีอยูท่ีพบจาก
การตรวจสอบ/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

4 การปรับปรุง ขั้นตอนการปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียงหรือจุดออนตาม (3) 
5 กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ ระบุกําหนดวันแลวเสร็จและหนวยงาน (ระดับกอง/ฝาย)         

ผูรับผิดชอบ 
6 หมายเหตุ บันทึกหมายเหตุประกอบอ่ืนๆ (ถามี) 
7 ลงช่ือผูจัดทํา ผูบริหารระดับผูอํานวยการกองของหนวยรับตรวจลงนาม 
8 ตําแหนง ตําแหนงผูบริหารระดับกองของหนวยรับตรวจท่ีลงนาม 
9 วันท่ี ระบุวันท่ีผูบริหารระดับกองของหนวยรับตรวจลงนาม 

10 ลงช่ือผูรับผิดชอบ ผูบริหารระดับฝายของหนวยรับตรวจลงนาม 
11 ตําแหนง ตําแหนงผูบริหารระดับฝายของหนวยรับตรวจท่ีลงนาม 
12 วันท่ี ระบุวันท่ีผูบริหารระดับฝายของหนวยรับตรวจลงนาม 
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การสอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Auditing Quality Review) 

 กอง  
ฝาย  

 
 

ลําดับที่ตามแผนการตรวจสอบ  
เรื่องที่ตรวจสอบ  
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  
ทีมตรวจสอบ  
 
 

ลําดับ เกณฑคุณภาพ (7) ใช/ม ี ไมใช/ไมมี หมายเหตุ  
1 การตรวจสอบใน Audit Program ครบถวน    
2 มีกระดาษทําการ เอกสาร และหรือขอมูลประกอบถูกตอง    
3 ขอมูลเช่ือถือได และสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจสอบ    
4 ประเด็นท่ีตรวจพบมีขอมูล เอกสาร หลักฐานประกอบเพียงพอ    
5 การอางอิงกฏหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติหรือมาตรฐานท่ี

เก่ียวของ 
   

6 การปฏิบัติเปนไปตามมาตราฐานการตรวจสอบภายใน    
7 มีการรายงานความกาวหนาของงานตอผูบังคับบัญชาเปนไป

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
   

 
ความเห็นเพ่ิมเติม 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

    
 ลงช่ือ................................ผูสอบทาน 
             (...............................) 
   ตําแหนง……………………… 

    วันที่สอบทาน................... 
 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(8) 

(9) 

(10) 

(9) 

(9) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 17 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบการสอบทานคุณภาพ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (2/2) 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 17 (แบบ สตน. 017) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมเพ่ือประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
    (การตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบใหครบถวน) 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการประเมินคณุภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 กอง ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
2 ฝาย ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับฝาย) 
3 ลําดับท่ีตามแผนการตรวจสอบ ระบุลําดับท่ีในแผนการตรวจสอบประจําป 
4 เร่ืองท่ีตรวจพบ ระบุกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
5 ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ระบุระยะเวลาตรวจสอบของกิจกรรมนั้นตามท่ีกําหนดใน     

แผนการตรวจสอบประจําป 
6 ทีมตรวจสอบ ระบุช่ือ ตําแหนงหัวหนาทีมตรวจสอบ และผูตรวจสอบท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีตรวจสอบกิจกรรมนั้น 
7 เกณฑคณุภาพ ผูสอบทานเปนผูพิจารณาตามหัวขอท่ีกําหนด                    

(โดยใสเคร่ืองหมาย √  ในชอง มี/ใช หรือ ไมมี/ไมใช) 
8 สรุปความเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีผูประเมินมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมนอกเหนือ 

จากท่ีแบบฟอรมกําหนด 
9 ผูสอบทาน/ตําแหนง ลงลายมือช่ือ-นามสกุล พรอมตําแหนง ระดบักองหรือเทียบเทา

ขึ้นไป หรือผูท่ี ผูอํานวยการฝายมอบหมาย 
10 วันท่ีสอบทาน ระบุวันท่ีทําการสอบทาน 
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การสอบทานคุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบ 
(Audit Report Quality Review) 

 กอง  
ฝาย  

 

ลําดับที่ตามแผนการตรวจสอบ  
เรื่องที่ตรวจสอบ  
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  
ทีมตรวจสอบ  
 

ลําดับ เกณฑคุณภาพ (7) ใช/ม ี ไมใช/ไมมี หมายเหตุ  
1 ผลการตรวจสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจสอบ    
2 ความถูกตองครบถวนของเอกสารและกระดาษทําการ        

มีการอางอิงซ่ึงกันและกัน 
   

3 หลักฐาน เอกสารการตรวจสอบ สอดคลองกับ                
ผลการตรวจสอบ 

   

4 ขอคิดเห็นในรายงานผลการตรวจสอบ มีหลักฐาน เอกสาร
ขอมูลท่ีเช่ือถือได 

   

5 ความเพียงพอของขอมูลท่ีสนับสนุนประเด็นท่ีตรวจพบ    
6 มีการสรุปผลรายงานการตรวจสอบท่ีชัดเจน    
7 ความเห็นของผูตรวจสอบ/ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและ

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับตรวจ 
   

8 มีการรายงานครบทุกหัวขอตามรูปแบบรายงานท่ีกําหนด    
 

เพียงพอ ในการเสนอผูบังคับบัญชา ตอไป 
ความเห็นเพ่ิมเติม 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ................................ผูสอบทาน 
    (...................................) 
ตําแหนง……………………… 
วันที่สอบทาน...................  

 
 

 

 

 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

(9) 

(9) 

(9) 

(10) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 18 

 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบการสอบทานคุณภาพ การรายงานผลการตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 18 (แบบ สตน. 018) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมเพ่ือประเมินคุณภาพ การรายงานผลการตรวจสอบ 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 กอง ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
2 ฝาย ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับฝาย) 
3 ลําดับท่ีตามแผนการตรวจสอบ ระบุลําดับท่ีในแผนการตรวจสอบประจําป 
4 เร่ืองท่ีตรวจพบ ระบุกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
5 ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ระบุระยะเวลาตรวจสอบของกิจกรรมนั้นตามท่ีกําหนดใน     

แผนการตรวจสอบประจําป 
6 ทีมตรวจสอบ ระบุช่ือ ตําแหนงหัวหนาทีมตรวจสอบ และผูตรวจสอบท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีตรวจสอบกิจกรรมนั้น 
7 เกณฑคณุภาพ ผูสอบทานเปนผูพิจารณาตามหัวขอท่ีกําหนด                    

(โดยใสเคร่ืองหมาย √  ในชอง มี/ใช หรือ ไมมี/ไมใช) 
8 สรุปความเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีผูประเมินมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมนอกเหนือ 

จากท่ีแบบฟอรมกําหนด 
9 ผูสอบทาน/ตําแหนง ลงลายมือช่ือ-นามสกุล พรอมตําแหนง ระดับกองหรือเทียบเทา

ขึ้นไป หรือผูท่ี ผูอํานวยการฝายมอบหมาย 
10 วันท่ีสอบทาน ระบุวันท่ีทําการสอบทาน 
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บันทึกขอความ 
 

หนวยงาน........................................................................................................................................................ 
 

ท่ี...............................................................................วันท่ี.............................................................................. 
 

เรื่อง................................................................................................................................................................ 
 

เรียน  ผอ.ฝาย................................... 
 

 ตามที่..................................................ไดตรวจสอบ เร่ือง..................................................น้ัน 
การตรวจสอบไดดําเนินการแลวเสร็จ และสรุปผลการตรวจสอบกับ.....................................ผลการตรวจสอบ 
ส่ิงที่ตรวจพบ และขอเสนอแนะ ไดขอสรุปตามรายงานผลการตรวจสอบ (แบบ สตน.020) ที่แนบ          
มาพรอมน้ี 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดนําเรียน.........................................................ตอไป 
 
 

        ลงช่ือ....................................... 
               (.....................................) 
        ตําแหนง................................... 
 

เรียน...................................... 
(1) กรณีไมมีแผนการปรับปรุง  

  เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจสอบ เร่ือง....................................ตามแบบ สตน.020 ที่แนบ 
หากทานมีขอคิดเห็นเปนอยางอื่นประการใด โปรดแจงให............................ทราบภายในวันที่.....................
ดวย และขอขอบคุณพนักงานทีใ่หความอนุเคราะหขอมูลในการตรวจสอบคร้ังน้ีเปนอยางดี 
 

(2) กรณีมีแผนการปรับปรุง  

  เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจสอบ เร่ือง....................................พรอมขอเสนอแนะตามแบบ 
สตน.020 ที่แนบ และโปรดพิจารณาจัดทําแผนการปรับปรุงตามแบบ สตน.016 สงให......................
ภายในวันที่..............................โดยขอใหระบุวันดําเนินการแลวเสร็จที่ชัดเจนหรือแนวทางการแกไขอื่น
พรอมเหตุผลเพ่ิมเติม (ถามี) และหากดําเนินการตามแผนปรับปรุงแลวเสร็จโปรดแจงผลการดําเนินการ    
ใหทราบดวย เพ่ือเสนอรายงานผลการดําเนินการของหนวยรับตรวจตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 
พรอมน้ีขอขอบคุณพนักงานที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการตรวจสอบคร้ังน้ีเปนอยางดี 
 

  ลงช่ือ.....................................ผูสอบทาน 
             (...................................) 
  ตําแหนง………………………...... 
 

หมายเหตุ (1) และ (2) ใชเปนแนวในการเขียนบันทึกถึงหนวยรับตรวจ 
 

 

(1) 

(2) (3) 

(6) 

รายงานผลการตรวจสอบ เร่ือง...................................................ของ........................................................ (4) (5) 

(7) (8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) (15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(19) 

(19) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 19 

 

ช่ือแบบพิมพ  : บันทึกรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูอํานวยการฝาย,                     
  และผูบริหารหนวยรับตรวจ 

หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 19 (แบบ สตน. 019) 
คําอธิบาย  :  ใชรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ 
ผูใชขอมูล   :  ผูอํานวยการฝาย, และผูบริหารหนวยรับตรวจ 
การจัดทํา   :  ๒ ฉบับ 
การแจกจาย   :  ตนฉบับ สงใหผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 

เพ่ือนําเสนอผูบริหารหนวยรับตรวจ 
    ฉบับที่ 1 เพ่ือประกอบรายงานผลการตรวจสอบ 
 
การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงาน (ระดับกอง) ท่ีจัดทํา 
2 ท่ี ระบุเลขท่ีบันทึกของหนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) ท่ีจัดทํา 
3 วันท่ี ระบุ วันท่ี เดือน ป ท่ีออกบันทึก 
4 เร่ือง ระบุช่ือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
5 ของ ระบุหนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
6 เรียน ระบุตําแหนง ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 
7 ตามท่ี ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับกอง) 
8 เร่ือง ระบุช่ือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
9 หนวยรับตรวจ ระบุหนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 

10 นําเรียน ระบุหนวยรับตรวจ (ระดับฝาย/กองไมสังกัดฝาย) 
11 ลงช่ือ/ตําแหนง ระบุช่ือ ตําแหนง ระดับกอง ท่ีทําการตรวจสอบ 
12 เรียน ระบุตําแหนง ผูบริหารหนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
13 เร่ือง ระบุช่ือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
14 โปรดแจงให ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับฝาย) 
15 วันท่ี ระบุวันท่ีหนวยรับตรวจช้ีแจงผลการดําเนินการ 
16 เร่ือง ระบุช่ือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
17 หนวยตรวจสอบ ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับฝาย) 
18 วันท่ี ระบุวันท่ีหนวยรับตรวจช้ีแจงผลการดําเนินการ 
19 ลงช่ือ/ตําแหนง ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล และตําแหนงของผูอํานวยการฝาย 
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รายงานผลการตรวจสอบ ของหนวยงาน................................... 
เรื่อง........................................................................................... 
หนวยรับตรวจ............................................................................ 

 
บทสรุปผูบริหาร 
.................................................................................................................................................................... 
 

1. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 

.................................................................................................................................................................... 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

.................................................................................................................................................................... 
3. ส่ิงท่ีตรวจสอบ 
 

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

4. ประเด็นท่ีตรวจพบ................................................................................................................................. 
 4.1 ปญหาและสาเหตุ................................................................................................................... 
 4.2 ผลกระทบและความเส่ียง....................................................................................................... 
 4.3 ขอเสนอแนะ........................................................................................................................... 
 

5. การกํากับดูแล 
 

.................................................................................................................................................................... 
6. ความเห็นของหนวยรับตรวจ/แนวทางแกไข 
 

.................................................................................................................................................................... 
7. การจัดลําดับความสําคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) และขอเสนอแนะ 
 

.................................................................................................................................................................... 
 
  
       ลงช่ือ.......................................... 
              (........................................) 
       ตําแหนง..................................... 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 20 

 

ช่ือแบบพิมพ  : รายงานผลการตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 20 (แบบ สตน. 020) 
คําอธิบาย  :  ใชสรุปผลการตรวจสอบที่สําคัญตอผูอํานวยการฝาย  

และผูบริหารหนวยรับตรวจ 
ผูใชขอมูล   :  ผูอํานวยการฝาย หัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน                           
    และผูบริหารหนวยรับตรวจ 
การจัดทํา   :  3 ฉบับ 
การแจกจาย   :  ตนฉบับ  แนบแบบ สตน. 020 สงใหผูบริหารหนวยรับตรวจ  
    ฉบับที่ 1 แนบแบบ สตน. 020 นําเสนอหัวหนาสํานักตรวจสอบ 
    ฉบับที่ 2 เพ่ือประกอบรายงานการตรวจสอบ 
การกรอกรายการ 
 

รายการท่ี ชื่อ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงานระดับฝาย ท่ีออกรายงานผลการตรวจสอบประจําป 
2 เร่ือง เร่ืองท่ีทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
3 หนวยรับตรวจ กอง/ฝาย 
4 บทสรุปผูบริหาร สรุปภาพรวมของผลการตรวจสอบ 
5 วัตถุประสงคการตรวจสอบ ระบุวัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีเฉพาะเจาะจง                 

ตามแผนการตรวจสอบในรายละเอียดท่ีไดเลือกแลว            
และสอดคลองกับวัตถุประสงคตามแผนการตรวจสอบประจําป 

6 ขอบเขตการตรวจสอบ ขอบเขตของงานท่ีตรวจสอบ (เชน เอกสาร/ขั้นตอน/ชวง ฯลฯ) 
7 ส่ิงท่ีตรวจพบ หลักฐานหรือส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบซ่ึงเหมือนหรือ

แตกตางกับแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการ
ตรวจสอบแตไมมีสาระสําคัญท่ีจะทําใหมีผลกระทบตอการ
ควบคุมอยางตอเนื่องหรือทําใหการควบคุมไมประสบผล      
ตามท่ีกําหนดไว 

8 ประเด็นท่ีตรวจพบ ประเด็นปญหาสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ ซ่ึงสงผลกระทบ   
ตอการควบคุมอยางตอเนื่องหรือทําใหการควบคุมไมประสบผล
ตามท่ีกําหนดไว 
- หากไมมีประเด็นใหระบุท่ีบรรทัดแรกวา “ไมมี” 
- ปญหาและสาเหตุ เปนการกลาวถึงขอเท็จจริงท่ีตรวจพบใชเปน 
  ขอมูลสนับสนุนประเด็นท่ีตรวจพบทําใหทราบส่ิงท่ีมีหรือเปนอยู 
  จริงซ่ึงเปนสาเหตุของความแตกตางกับแนวปฏิบัติหรือ 
  หลักเกณฑมาตรฐาน 
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รายการท่ี ชื่อ ขอมูลท่ีตองการ 
  - ผลกระทบและความเส่ียง จากประเด็นท่ีตรวจพบสามารถระบุ 

  หรือบงช้ีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ 
  วัตถุประสงคและภารกิจหลักขององคกร 
- ขอเสนอแนะ เปนขอเสนอท่ีสอดคลองกับประเด็นท่ีตรวจพบท่ี 
  หนวยตรวจสอบนําเสนอผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพ่ือนําไป 
  ใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปองกันความเสียหายหรือเกิด 
  ประโยชนตอหนวยรับตรวจและหนวยรับตรวจตองจัดทํา 

“แผนการปรับปรุงงานตามขอเสนอและของผูตรวจสอบ      
(สตน. 003-002)” (ใหอธิบายเพ่ิมเติมวาถาทําตาม
ขอเสนอแนะ แลว ผลคาดหวังท่ีไดคืออะไร) 

  หมายเหตุ ขอเสนอแนะควรเปนขอเสนอท่ีหนวยตรวจสอบ    
กับหนวยตรวจรับพิจารณาเห็นพองรวมกันแลว 

9 การกํากับดูแล สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง ผลการประเมิน         
สภาพแวดลอมการควบคุมของหนวยรับตรวจ 
การบริหารความเส่ียง หมายถึง ผลการสอบทานเก่ียวกับความ
เส่ียงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดตรวจสอบหรือสอบ
ทานวาหนวยงานมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเพียงพอ
เหมาะสมหรือไม 
การควบคุมภายใน หมายถึง ผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ของกิจกรรมท่ีตรวจสอบ (แบบ ปม.) 
ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง ผลการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน   
ท่ี อจน. กําหนดไว 

10 ความเห็นของหนวยรับตรวจ/ 
แนวทางแกไข 

ความเห็นแลการดําเนินการของหนวยรับตรวจและแนวทางการ
แกไขปญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ 

11 การจัดลําดับความสําคัญของผล
การตรวจสอบ (Audit Rating) 
และขอเสนอแนะ 

เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของผลการตรวจสอบและจัดลําดับ
ความสําคัญของขอเสนอแนะตอหนวยรับตรวจ โดยใชเกณฑ
ประเมินความเส่ียงขององคกร เพ่ือใหหนวยรับตรวจและผูบริหาร
ท่ีเก่ียวของไดทราบในแตละกิจกรรมท่ีถูกตรวจสอบ 

12 
 

ลงช่ือ ลายมือช่ือ, ช่ือ-นามสกุล และตําแหนงของหัวหนาทีมตรวจสอบ/
หัวหนากอง 
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รายงานผลการติดตามงานตรวจสอบตามขอเสนอแนะ 

หนวยงาน................................................... 
 

เร่ืองที่ตรวจสอบ............................................................ของ......................................................................... 
วันที่.............................................................................................................................................................. 
เรียน............................................................................................................................................................. 
 

ขอเสนอแนะที่ ประเด็นที่ติดตาม/ขอเสนอแนะ เอกสารอางอิง ผลการดําเนินการ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
      ลงช่ือ..............................ผูติดตาม 
            (..............................) 
      ตําแหนง.......................... 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 21 

 

ช่ือแบบพิมพ  : รายงานผลการติดตามงานตรวจสอบตามขอเสนอแนะ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 21 (แบบ สตน. 021) 
คําอธิบาย  :  ใชบันทึกรายงานผลการติดตามงานตรวจสอบของหนวยตรวจสอบ 
ผูใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  เพ่ือใชประกอบการรายงานผลการติดตามงานของหนวยรับตรวจ         
    และเปนหลักฐานของหนวยตรวจสอบ 
การกรอกรายการ 
 

รายการท่ี รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงาน (ระดับกอง) ท่ีจัดทํา 
2 เร่ืองท่ีตรวจสอบ เร่ืองท่ีทําการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบตองติดตาม 
3 หนวยรับตรวจ หนวยรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
4 วันท่ี วันท่ี เดือน ป ท่ีจดัทํา 
5 เรียน หนวยตรวจสอบ (ระดับกอง/ฝาย) 
6 ขอเสนอแนะท่ี ลําดับขอเสนอแนะของผลการตรวจสอบ 
7 ประเด็นท่ีติดตาม/ขอเสนอแนะ ประเด็นท่ีตองติดตามและขอเสนอแนะใหหนวยรับตรวจ      

ตอบช้ีแจงหรือดําเนินการ 
8 เอกสารอางอิง เลขท่ีบันทึกแจงผลการตรวจสอบถึงหนวยรับตรวจ 
9 ผลการดําเนินการ ผลการติดตามงาน หรือการตอบช้ีแจงของหนวยรับตรวจ 

10 ลงช่ือ ผูติดตามงานตรวจสอบลงนาม (กอง/หัวหนาทีมตรวจสอบ) 
11 ตําแหนง ตําแหนงของผูลงนาม 
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ทะเบียนคุมรายงานและการติดตามงานตรวจสอบ 
หนวยงาน.......................................................... 

ปงบประมาณ...................................... 
 

ลําดับ 
ที่ 

บันทึกจาก กอง ถึง ฝาย บันทึกแจงผลการตรวจสอบถึงหนวยงาน (แบบ สตน.013) 
ขอเสนอ 
แนะที่ 

บันทึกหนวยงานตอบช้ีแจง/ 
ผูตรวจสอบติดตาม 

หมายเหตุ 

เลขท่ี ลงวันท่ี เรื่อง 
หนวย
รับ 

ตรวจ 

เลข
ท่ี 

ลง
วันท่ี 

สรุปเรื่องท่ีติดตาม/ขอเสนอแนะ 
กําหนด
วันตอบ
ช้ีแจง 

เลขท่ี 
ลงวันท่ี ความเห็นผูรับตรวจ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
หมายเหตุ √    งานแลวเสร็จและงานทีไ่มตองติดตาม        ลงช่ือ......................................ผูจัดทํา 
  *    คางดําเนินการ                 (.....................................) 
              ตําแหนง.................................. 
              วันที่........................................ 

(1) 
(2) 

(3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13)  (14) (15) (16) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 22 

 

ช่ือแบบพิมพ  : ทะเบียนคมุการรายงานและติดตามงานตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 22 (แบบ สตน. 022) 
คําอธิบาย  :  ใชเปนทะเบียนคุมการรายงานผลการตรวจสอบและติดตามงานตรวจสอบ 
    ของผูตรวจสอบ ในปงบประมาณตามแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัต ิ
ผูใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  ฉบับที่ 1 ใชเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน    
    ผูรับตรวจ และเก็บเปนหลักฐานของสํานักตรวจสอบ 
การกรอกรายการ 
 

รายการท่ี รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุหนวยงาน (ระดับกอง) ท่ีจัดทํา 
2 ปงบประมาณ ตัวเลขปงบประมาณท่ีตรวจสอบ 
3 ลําดับท่ี ตัวเลขลําดับท่ีเรียงตามลําดับเร่ืองท่ีตรวจสอบ 
4 เลขท่ี เลขท่ีบันทึกของหนวยงานท่ีตรวจสอบ (ระดับกอง) ออกถึง

ผูบริหารหนวยตรวจสอบภายใน (ระดับฝาย) 
5 ลงวันท่ี วันท่ี เดือน ป ท่ีออกบันทึก 
6 เร่ือง ช่ือเร่ืองท่ีตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
7 หนวยรับตรวจ ช่ือหนวยงานผูรับตรวจ (ระดับกอง/ฝาย) 
8 เลขท่ี เลขท่ีบันทึกของสํานักตรวจสอบ (ระดับฝาย) 
9 ลงวันท่ี วันท่ี เดือน ป ท่ีออกบันทึก 

10 สรุปเร่ืองท่ีติดตาม/ขอเสนอแนะ ผลการตรวจสอบท่ีพบและตองติดตามใหหนวยรับตรวจ       
ตอบช้ีแจง 

11 กําหนดวันตอบช้ีแจง วันท่ีตามกําหนดการตอบคําช้ีแจงผลการตรวจสอบ 
12 ขอเสนอแนะท่ี ขอเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ 
13 เลขท่ี เลขท่ีบันทึกช้ีแจงของหนวยรับตรวจ (ระดับฝาย) 
14 ลงวันท่ี วันท่ี เดือน ป ท่ีออกบันทึก 
15 ความเห็นผูรับตรวจ ความเห็นและการดําเนินการของหนวยรับตรวจ 
16 หมายเหตุ ขอสรุปผลการติดตามงานหรือกําหนดเวลาแลวเสร็จ 
17 ลงช่ือ ช่ือผูจัดทําทะเบียนคุม 
18 ตําแหนง ตําแหนงของผูจัดทําทะเบียนคุม 
19 วันท่ี วันท่ีจัดทําทะเบียนคุม 
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แบบสอบทานการควบคุมภายใน 

หนวยงาน................................................... 
 

 
 
 

1. กิจกรรมการตรวจสอบ : 
1.1 ลําดับที่..................เร่ือง.............................................................................................................. 
1.2 หนวยรับตรวจ...............................................ผูรับตรวจ.............................................................. 
1.3 ตรวจสอบ/สอบทาน เม่ือวันที่...................................... 

 

2. กิจกรรมที่ตรวจสอบ/สอบทานมี กฏ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังที่เกี่ยวของใชเปนแนวทาง             
ในการปฏิบัติงาน 
  มี     ไมมี 
 

ควรปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติม : ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. กิจกรรมที่ตรวจสอบ/สอบทานไดกําหนดข้ันตอน และ/หรือ วิธีการปฏิบัติงานไวเปน              
ลายลักษณอักษร 
  มี      

       คูมือการปฏิบัติงาน        แนวทางการปฏิบัติงาน        Flow Chart 
 

       องคความรู (KM/LO)    อื่นๆ ...................................    
 

       ปรับปรุงแกไขคร้ังสุดทายเม่ือ................................... 
  ไมมี   
 

ควรปรับปรุงแกไข หรือ เพ่ิมเติม : ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. กิจกรรมที่ตรวจสอบ/สอบทานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ.....  
  มี     ไมมี 
 

กิจกรรมการตรวจสอบ : 
 

1. ระบบงานควบคุมภายในตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.2) ที่สอบทาน คือ .......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2 การสอบทานระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ 

แบบ สตน. 023 

(1) 

(2) (3) 

(4) (5) 

(6) 

(7) 

(9) 

(8) 

(7) 

(10) 
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2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) กําหนดวัตถุประสงคของ
ระบบงาน 
 สอดคลองกบัภารกิจของหนวยงาน  ไมสอดคลองกบัภารกิจของหนวยงาน 
 

ควรปรับปรุงแกไข หรือ เพ่ิมเติม : ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ความเส่ียงและกิจกรรมควบคุมที่มีอยูในรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.2) 
 เพียงพอ      เพียงพอแตควรปรับปรุงเพ่ิมเติม  ไมเพียงพอ 
 

กรณี “เพียงพอแตควรปรับปรุงเพ่ิมเติม” หรือ “ไมเพียงพอ” ควรปรับปรุงแกไข หรือ เพ่ิมเติม : 
 

ความเส่ียง : ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

กิจกรรมควบคุม : ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
 

4. การดําเนินการตามแผนปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.2) (ถามี) 
4.1 ดําเนินการแลวเสร็จ 

4.1.1  ทันตามกําหนด 
  ลาชากวากําหนด (อธิบายเหตุผล)..................................................... 

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

4.1.2 กิจกรรมควบคุมที่หนวยงานปรับปรุงเพ่ิมเติม 
 เพียงพอ      เพียงพอแตควรปรับปรุงเพ่ิมเติม  ไมเพียงพอ 
 

กรณี “เพียงพอแตควรปรับปรุงเพ่ิมเติม” หรือ “ไมเพียงพอ” ควรปรับปรุงแกไข หรือ เพ่ิมเติม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
4.2 ระหวางการดําเนินการ (อธิบายความกาวหนา) ................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………............ 
4.3 ไมสามารถดําเนินการได (อธิบายเหตุผล) ......................................................................... 

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

 
 

1. สรุปผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน : ..................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............... 
2. ขอเสนอแนะจากการสอบทานระบบควบคุมภายใน : …………………………………………………… 

 
 

(7) 

(7) 

(7) 

สวนท่ี 3 สรุปผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2) 
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(11) 

(7) 

(11) 

(11) 

(12) 

(12) 
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3. ขอมูลเพ่ิมเติมอื่น : ………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 
   ลงช่ือ....................................ผูจดัทํา  ลงช่ือ....................................ผูสอบทาน 
          (...................................)          (...................................) 
   ตําแหนง..............................   ตําแหนง.............................. 
             ......../.........../........    ......../.........../........ 
 
เรียน ...................................... 
  เพ่ือทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน................................... 
 
 
    ลงช่ือ....................................หัวหนาทีม   
                   (...................................)    
      ตําแหนง..............................    
             ......../.........../........ 
 
หมายเหตุ : ระบบงาน หมายถึง ระบบงานที่หนวยรับตรวจไดจัดวางไวตามคูมือ                         
ระบบการควบคุมภายใน 
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(13) 

(13) 

(13) 

(13) 

(14) 

(14) 

(14) 

(14) 

(๔) 

(16) 

(16) 

(16) 

(16) 

(12) 

(15) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 23 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบสอบทานการควบคุมภายใน 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 23 (แบบ สตน. 023) 
คําอธิบาย  :  ใชเปนเอกสารประกอบการแสดงความเห็นตอผลการสอบทานระบบการ 
    ควบคุมภายในของกิจกรรมที่ตรวจสอบ/สอบทานตามแผนการตรวจสอบ 
    ประจําป 
ผูใชขอมูล   :  ฝายตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  2 ฉบับ 
การแจกจาย   :  ฉบับที่ 1 สงใหผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 
    ฉบับที่ 2 ประกอบรายงานผลการตรวจสอบของกจิกรรมที่ตรวจสอบ 
 
                                                           การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงาน ระบุช่ือหนวยตรวจสอบ (ระดับกองและระดับฝาย)                

ท่ีสอบทานการควบคุมภายใน 
2 ลําดับท่ี ลําดับท่ีของกิจกรรมท่ีตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
3 เร่ือง ช่ือกิจกรรมท่ีตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 
4 หนวยรับตรวจ ระบุช่ือหนวยรับตรวจท่ีสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
5 ผูรับตรวจ ระบุช่ือ/ตําแหนงของผูรับตรวจ 
6 วันท่ี วัน/เดือน/ป ท่ีสอบทานการควบคุมภายใน 
7 ควรปรับปรุงแกไข หรือ เพ่ิมเติม อธิบายส่ิงท่ีตองการใหหนวยรับตรวจทําการปรับปรุงแกไข หรือ 

เพ่ิมเติม 
8 อ่ืนๆ  อธิบายถึงรูปแบบของการจัดทําขั้นตอน และ/หรือ วิธีปฏิบัติงาน

ของหนวยรับตรวจนอกจากคูมือการปฏิบัติงาน,แนวทาง       
การปฏิบัติงาน, Flow Chart, องคความรู (KM/LO) 

9 ปรับปรุง/แกไขคร้ังสุดทายเมื่อ ระบุ วัน/เดือน/ปท่ีปรับปรุงแกไขคร้ังสุดทาย 
10 คือ ระบุช่ือระบบงานการควบคุมภายในตามรายงานการประเมินผล

และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
11 การดําเนินการตามแผนปรับปรุง 

(แบบติดตาม ปย.2) 
ใสเคร่ืองหมาย  √  ลงในชอง      ตามผลการสอบทานระบบ       
การควบคุมภายใน พรอมท้ังอธิบายเพ่ิมเติมตามกรณี ดังนี้ 
- “ลาชากวากําหนด” : อธิบายเหตุผล 
- “เพียงพอแตควรปรับปรุง” หรือ “ไมเพียงพอ” : อธิบายส่ิงท่ี 
    ผูสอบทานตองการใหหนวยรับตรวจทําการปรับปรุงแกไข 
    หรือ เพ่ิมเติม 
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รายการท่ี รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
  - “ระหวางดําเนินการ” : อธิบายความกาวหนา 

- “ไมสามารถดําเนินการได” : อธิบายเหตุผล 
12 สรุปผลการสอบทาน - อธิบายสรุปผลการสอบทานการควบคุมภายในและ 

- ระบุขอเสนอแนะ (ถามี) และ 
- ระบุขอมูลเพ่ิมเติม (ถามี) 

13 ลงช่ือ ผูจัดทํา ลงลายมือช่ือ, ช่ือ-สกุล, ตําแหนงของผูจัดทํา และ วัน เดือน ป  
ท่ีจัดทํา 

14 ลงช่ือ ผูสอบทาน ลงลายมือช่ือ, ช่ือ-สกุล, ตําแหนงของผูสอบทาน และ วัน เดือน 
ป ท่ีจัดทําสอบทาน 

15 เรียน ระบุช่ือของหนวยรับตรวจระดบักอง/ฝาย 
16 ลงช่ือ ลงลายมือช่ือ, ช่ือ-สกุล, ตําแหนงของระดับกอง และวัน เดือน ป 

ท่ีลงนาม 
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แบบประเมินหนวยตรวจสอบภายใน : โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจําปงบประมาณ................... 
 

 

ลําดับ หัวขอประเมิน   (๒) 

คะแนน : ความหมาย 
1 ต่ํามาก         4   ด ี
2 ต่ํา              5   ดีมาก 
3 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1. หนวยตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ เทีย่งธรรม และเปนกลางในการปฏบิัติหนาที ่      
2. ระดับความเพยีงพอของทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ความรูทกัษะ 

และประสบการณของผูตรวจสอบภายใน 
     

3. ขอบเขต หนาทีข่องหนวยตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน รายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสิน  
การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ง และการปฏิบัติตามกฏหมาย  
ระเบียบ และขอบังคับ 

     

4. การจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธุของหนวยตรวจสอบภายในสอดคลอง 
กับวัตถุประสงคและความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร สามารถสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงคของ อจน. 

     

5. หนวยตรวจสอบภายในมีการประเมินตนเอง และรับฟงความเห็นของผูรับการตรวจ
เพื่อมาดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

     

6. มีการเสนอทบทวนกฏบัตรหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสม  
กับการปฏบิัติงานจริงอยางนอยปละคร้ัง 

     

7. หนวยตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบที่ชัดเจน สรุปประเด็นสําคัญ  
ที่พบและขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 
ไตรมาสละคร้ัง 

     

8. หนวยตรวจสอบภายในเสนอความเห็น และขอเสนอแนะตอหนวยรับตรวจ เพื่อนําไป
แกไขปรับปรุงงานอยางถูกตองเหมาะสม และเปนประโยชนตอ อจน. 

     

9. หนวยตรวจสอบภายใน ทําหนาทีส่นับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการ
กํากับดูแลงานของ อจน. ไดอยางมีประสิทธภิาพและประสทิธิผล 

     

10. หนวยตรวจสอบภายใน จัดใหมีการอบรมพนักงานภายในหนวยงาน เพื่อพัฒนาความรู
ทักษะ และความสามารถของตนเอง โดยเขารวมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชพี
อยางตอเน่ือง 

     

 
 

      ลงช่ือ......................................กรรมการตรวจสอบ 
             (....................................) 
         วันที่.................................... 
 
 
 

แบบ สตน. 024 

หมายเหตุ : การประมวลผลคะแนน  คะแนน 90 ขึน้ไป   ดีเยี่ยม 
         คะแนน 80 ขึ้นไป   ดี 
         คะแนน 70 ขึ้นไป   ปานกลาง 
         คะแนนตํ่ากวา 70   ควรปรับปรุง 
 

(1) 

(3) 

(3) 

(4) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 24 

 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบประเมินหนวยตรวจสอบภายใน : โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 24 (แบบ สตน. 024) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมที่คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล                      
    หนวยตรวจสอบภายในจัดทําปละ 1 คร้ัง (ภายใน 30 กันยายน ของทุกป) 
การใชขอมูล   :  ฝายตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  สงใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูประเมินผล                             
    และสงกลับฝายตรวจสอบภายในเพ่ือเกบ็ไวเปนหลักฐาน 
    
การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 ประจาํปงบประมาณ ตัวเลขปงบประมาณท่ีจัดทําแบบประเมิน 
2 หัวขอประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูประเมินหนวนตรวจสอบภายใน

ตามหัวขอประเมิน โดยเลือกประเมินตามระดับท่ีเห็นวาเหมาะสม 
(ใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง ระดับคะแนน 1, 2, 3, 4, 5) 

3 ผูประเมิน ลายเซ็นพรอมช่ือและนามสกุลผูประเมิน 
4 วันท่ีทําการประเมินผล วันท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินหนวยตรวจสอบภายใน 
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สํานักตรวจสอบ 

แบบประเมินหนวยตรวจสอบภายใน : โดยผูบริหาร 
ประจําป....................... 

 

สวนของผูประเมิน : 
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน (โปรดทําเคร่ืองหมาย  √ ) 
ดีมาก = 5, ดี = 4, ปานกลาง = 3, พอใช = 2, ควรปรับปรุง = 1 
  

ลําดับที่ หัวขอประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 
 

1 
2 

ความเปนอิสระของหนวยงาน 
  การจัดโครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
  ความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน 

     

 
3 
4 

ความสามารถในวิชาชีพ 
  ความสามารถในวิชาชีพของผูตรวจสอบภายใน 
  การติดตอส่ือสารของผูตรวจสอบภายใน 

     

 
5 
6 
 

7 
8 

ขอบเขตในการปฏิบัติงาน 
  การตรวจสอบครอบคลุมการปฏิบัติงานท่ีสําคัญๆ 
  การแจงใหทราบถึงขอบเขตและวัตถุประสงค    

ในการตรวจสอบ 
  การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  การบริการใหคําปรึกษา 

     

 
9 

10 
11 
12 

 
13 
14 
15 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการรายงานผล 
  ความถูกตองของผลการตรวจสอบ 
  รายงานผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ      

สามารถนําไปใชใหเปนประโยชน 
  ความชัดเจนของรายงานผลการตรวจสอบ 
  ประโยชนของการตรวจสอบ 
  การพัฒนางานตรวจสอบ 

     

 
16 
17 

บุคลากรและการพัฒนา 
  บุคลิกภาวะและความนาเช่ือถือ 
  ความมีมนุษยสัมพันธ 

     

 

ความเห็นเพ่ิมเติม........................................................................................................................ 
 

       ลงช่ือ.................................ผูประเมิน 
             (.................................) 
       ตําแหนง............................. 
       วันที่.................................... 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(4) 

(5) 

(6) 
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สวนของสํานักตรวจสอบ :  
 

(7) สรุปภาพรวมของระดับความพอใจ 
 

0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100 % 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 25 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบประเมินหนวยตรวจสอบภายใน : โดยผูบริหาร 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 25 (แบบ สตน. 025) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมที่ผูบริหารประเมินผลหนวยตรวจสอบภายใน  
    จัดทําปละ 1 คร้ัง 
การใชขอมูล   :  ฝายตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  สงใหผูบริหารเปนผูประเมินผล และสงกลับมายังหนวยตรวจสอบภายใน 
    เพ่ือเกบ็ไวเปนหลักฐาน 
     
การกรอกรายการ 
 

รายการท่ี รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 ประจาํป ตัวเลขปงบประมาณท่ีจัดทําแบบประเมิน 
2 หัวขอประเมิน ผูบริหารเปนผูประเมินหนวยตรวจสอบภายในตามหัวขอการ

ประเมินท่ีกําหนด โดยเลือกประเมินตามระดับท่ีเห็นวาเหมาะสม 
(ใสเคร่ืองหมาย √  ในชอง ดีมาก, ดี, ปานกลาง, พอใข,         
และควรปรับปรุง) 

3 ความเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีผูบริหารมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากแบบประเมินของหนวยตรวจสอบภายใน 

4 ผูประเมิน ลายเซ็นพรอมช่ือและนามสกุลผูประเมิน 
5 ตําแหนงของผูประเมิน ผูประเมินกรอกตําแหนงของตน 
6 วันท่ีประเมิน วันท่ีผูบริหารประเมินในแบบประเมินผลหนวยตรวจสอบภายใน 
7 สรุปภาพรวมของระดับความพอใจ สรุประดับคะแนนโดยเฉล่ียตามหัวขอท่ีหนวยตรวจสอบภายใน

เปนผูประเมิน 
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สํานักตรวจสอบ 

แบบประเมินตนเอง : โดยผูตรวจสอบภายใน 
ประจําป....................... 

 

สวนของผูประเมิน : 
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน (โปรดทําเคร่ืองหมาย  √ ) 
ดีมาก = 5, ดี = 4, ปานกลาง = 3, พอใช = 2, ควรปรับปรุง = 1 
 

ลําดับที่ หัวขอประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 
 

1 
 

2 

ความเปนอิสระของผูตรวจสอบ 
  สามารถแสดงความเห็นในงานท่ีตรวจสอบได 
  อยางเปนอิสระ 
  สามารถปฏิบัติงานไดตามหลักจริยธรรม 
  จรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในกฎบัตรของ      

สํานักตรวจสอบ 

     

 
3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
มีความเขาใจตอกระบวนการและวัตถุประสงคของ
งานท่ีไดรับมอบหมายหรือใหคําปรึกษา 
มีความเขาใจในกฏหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง 
รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไดรับมอบหมาย
หรือในคําปรึกษา 
สามารถปฏิบัติงานไดตามแนวการตรวจสอบรวมถึง
การเสนอปรับปรุงแกไขแนวการตรวจสอบ 
การเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเหมาะสมเพียงพอ
ตอการเสนอความเห็น 
กระดาษทําการอางอิงมีความถูกตอง ครบถวน 
เช่ือถือไดมีสาระสําคัญเพียงพอตอการรายงานผล 
การวิเคราะหสรุปประเด็นท่ีตรวจพบ และแนวทาง
แกไขปญหา 

     

 
9 
 
 
 

10 
 

11 

การนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
การนําเสนอผลการตรวจสอบประเด็นท่ีตรวจพบ 
ขอสังเกต ความเส่ียง ขอเสนอในเบ้ืองตน         
ตอผูบังคับบัญชาหนวยงานรับตรวจและ
ผูรับผิดชอบมีความชัดเจน 
ประเด็นท่ีตรวจพบ หรือขอเสนอแนะมีขอมูล
สนับสนุนเพียงพอ 
สรุปรายงานผลการตรวจสอบไดตามวัตถุประสงค 
ชัดเจน และทันเวลา 

     

 

(2) 

(1) 
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ลําดับที่ หัวขอประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 
12 

 
13 

 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะไดรับการ 
 ยอมรับจากหนวยงานผูรับตรวจและผูรับผิดชอบ 
 การติดตามและการวัดผลการปฏิบัติงาน  
 (แบบ CSA) 

     

 
14 
15 
16 

 
17 
18 

 
19 
20 

 
21 

 

ขอมูลสนับสนุนอื่น 
การไดรับความรวมมือจากหนวยงานผูรับตรวจ 
การไดรับการสนับสนุนขอมูลจากหนวยงานอ่ืน 
การไดรับการฝกอบรมท่ีเพียงพอเหมาะสม   
สามารถนําไปปรับใชในการทํางานได 
กริยา วาจา บุคลิกภาพ 
การรับรูขาวสาร ขอมูล ท้ังภายในและภานนอก
องคกร 
ความกระตือรือรน เอาใจใสกับงานท่ีตรวจสอบ 
ความคิดริเร่ิมในการทํางานหรือปรับปรุง         
งานตรวจสอบ 
การรับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา 
และผูรับตรวจ 

     

 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ.............................ผูประเมิน 
            (.............................) 
      ตําแหนง........................ 
      วันที่.............................. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

สวนของสํานักตรวจสอบ :  
 

สรุปภาพรวมของระดับความพอใจ (7) 
 

0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100 % 
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(3) 

(4) 

(4) 

(5) 

(6) 

(2) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 
แบบตรวจสอบ 26 

 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบประเมินหนวยตรวจสอบภายใน : โดยผูตรวจสอบภายใน 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 26 (แบบ สตน. 026) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมที่ผูตรวจสอบประเมินตนเอง จัดทําปละ 1 คร้ัง 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  สงใหฝายตรวจสอบภายในเปนผูประเมินผล  
    เพ่ือเกบ็ไวเปนหลักฐาน 
     

การกรอกรายการ 
 

รายการท่ี รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 ประจาํป ตัวเลขปงบประมาณท่ีจัดทําแบบประเมิน 
2 หัวขอประเมิน ผูตรวจสอบเปนผูประเมินตามหัวขอท่ีกําหนด โดยเลือกประเมิน

ตามระดับท่ีเห็นวาเหมาะสม (ใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง ดีมาก, ดี, 
ปานกลาง, และควรปรับปรุง) 

3 ความเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีผูประเมินมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากแบบประเมินตนเองในงานตรวจสอบ 

4 ผูประเมิน ลายเซ็นพรอมช่ือและนามสกุลผูประเมิน 
5 ตําแหนงของผูประเมิน ผูประเมินกรอกตําแหนงของตนเอง 
6 วันท่ีประเมิน วันท่ีผูตรวจสอบประเมินตนเองในแบบประเมินตนเอง            

ในงานตรวจสอบ 
7 สรุปภาพรวมของระดับความ 

พึงพอใจ 
สรุประดับคะแนนโดยเฉล่ียตามหัวขอท่ีผูตรวจสอบเปนผูประเมิน 
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แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน – บุคคลภายนอก 

กระบวนงาน..........................................................หนวยงาน........................................................ 
ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน......................................... 

 

 ขาพเจา....................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
ตําแหนง..................................................................หนวยงาน...................................................................... 
ขอเปดเผยวา ขาพเจา 
1.     ไมเคย       เคย เปนที่ปรึกษาหรือรวมพัฒนากระบวนงาน............................................................. 
   ชวงเวลาปฏิบัติงาน............................................................................................... 
2.     ไมมี          มี บุคคลในครอบครัว และ/หรือญาติ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่อาจทําใหขาดความเปน 
   อิสระในการดําเนินงาน ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานของ อจน. ดังน้ี 

1. ช่ือ.................................................หนวยงาน.....................................................  
2. ช่ือ.................................................หนวยงาน..................................................... 
3. ช่ือ.................................................หนวยงาน..................................................... 
4. ช่ือ.................................................หนวยงาน..................................................... 

3.     ไมเปน       เปน ผูมีสวนไดสวนเสียในหางหุนสวน บริษัท ที่ประกอบธุรกจิเปนคูแขงขัน หรือเปน 
   คูสัญญากับ อจน. อันอาจขัดผลประโยชนของ อจน. คือ 
   .............................................................................................................................. 
4.     ไมมี          มี บุคคลในครอบครัวและ/หรือญาติ เปนผูมีสวนไดสวนเสียในหางหุนสวน บริษัท      
   ที่ประกอบธุรกิจเปนคูแขงขัน เปนคูสัญญากบั อจน. อันอาจขัดผลประโยชนของ 
    อจน. คือ 
   .............................................................................................................................. 

 
        ลงช่ือ...................................... 
              (......................................) 
         วันที่........................... 
 
 

ความเห็นของผูบริหารสํานักตรวจสอบ 
      เห็นควรใหตรวจสอบได  
      ไมควรใหตรวจสอบ/ปฏิบัติงาน  
  
  

    (                                     ) (                                     ) 
     ผูอํานวยการฝาย................ 

วันท่ี............................................... 
     ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ 

วันท่ี............................................... 

 
 

แบบ สตน. 027 

(1) (2) 

(3) 

(4) (5) 

(6) (7) 

(8) 

(9) 

(10) (11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(20) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 27 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน – บุคคลภายนอก 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 27 (แบบ สตน. 027) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของบุคคลภายนอก           
    ที่เขามาเปนทีป่รึกษาของ อจน. 
ผูใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  2 ฉบับ 
การแจกจาย   :  ฉบับที่ 1 สํานักตรวจสอบเก็บไวเปนหลักฐาน 
    ฉบับที่ 2 สําเนาใหบุคคลภายนอก 
  
การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 กระบวนงาน ตัวเลขปงบประมาณท่ีจัดทําแบบประเมิน 
2 หนวยงาน ช่ือหนวยงานท่ีจางบุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษา 
3 ระยะเวลาปฏิบัติงาน ชวงเวลาเร่ิมตนถึงส้ินสุดท่ีเขาปฏิบัติงาน 
4 ขาพเจา ช่ือของบุคคลภายนอกผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนท่ีปรึกษา 
5 เลขประจําตัวประชาชน หมายเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลภายนอกผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหเปนท่ีปรึกษา 
6 ตําแหนง ช่ือตําแหนงงานของบุคคลภายนอกผูท่ีไดรับมอบหมาย            

ใหเปนท่ีปรึกษา (ระดับผูจัดการ/หัวหนาทีม) 
7 หนวยงาน ช่ือหนวยงานของบุคคลภายนอกผูท่ีไดรับมอบหมาย               

ใหเปนท่ีปรึกษา 
8 กระบวนงาน ช่ือกระบวนงาน เหมือนกับ หมายเลข 1 
9 ชวงเวลาปฏิบัติงาน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจริงตั้งแตวันเร่ิมตนถึงวันท่ีส้ินสุด 

10 ช่ือ ช่ือของบุคคลในครอบครัว และ/หรือญาติ และ/หรือบุคคลอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวของกับผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนท่ีปรึกษา 

11 หนวยงาน ช่ือหนวยงานของบุคคล ตามหมายเลข 10 
12 ธุรกิจท่ีเปนคูแขงขันหรือเปน

คูสัญญากับ อจน. 
ช่ือของหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีบุคคลภายนอกผูท่ีไดรับ      
มอบหมายใหเปนท่ีปรึกษาของ อจน. เปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย   
ในธุรกิจนั้น 

13 ธุรกิจท่ีเปนคูแขงขันหรือเปน
คูสัญญากับ อจน. 

ช่ือของหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีบุคคลในครอบครัว และ/หรือ
ญาติ และ/หรือบุคคลอ่ืนใดของผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปน         
ท่ีปรึกษาของ อจน. เปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจนั้น 

14 ลงช่ือ ลายมือช่ือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนท่ีปรึกษา 
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หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
15 ช่ือ ช่ือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนท่ีปรึกษา 
16 วันท่ี วันท่ีรายงาน 
17 ลงช่ือ ผูบริหารของหนวยตรวจสอบท่ีมีผูท่ีไดรับมอบหมาย               

ใหเปนท่ีปรึกษา 
18 วันท่ี วันท่ีลงลายมือช่ือ 
19 ความเห็น ผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบรับทราบรายงาน            

พรอมแสดงความเห็น 
20 ลงช่ือ ผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน 
21 วันท่ี วันท่ีลงลายมือช่ือ 
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แบบประเมินหนวยรับตรวจ : โดยผูตรวจสอบภายใน 
 หนวยงานรับตรวจ....................................................  

 

เรื่อง.............................................................................วันที่ประเมิน.......................................................... 
  

สวนของหนวยรับตรวจ :  
การปฎิบัติงานของหนวยรับตรวจ (โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองแตละขอที่เห็นวาเหมาะสม ตามความ   
เปนจริง โดยใหพิจารณาระดับความพึงพอใจในการใหความรวมมือและการใหขอมูลของหนวยรับตรวจ  
 

ดีมาก = 5, ดี = 4, ปานกลาง = 3, พอใช = 2, ควรปรับปรุง = 1  
  

 

ลําดับ 
 

หัวขอประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี 
 

ปาน
กลาง 

พอใช ควร
ปรับปรุง 

1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบ      

2. จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฎิบัติงานท่ี
เหมาะสมและครบถวน 

     

3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
เอกสารท่ีเก่ียวของในการปฎิบัติงานเพ่ือประโยชนใน
การตรวจสอบ 

     

4. จัดเก็บเอกสารประกอบรายการพรอมท่ีจะใหผู
ตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบ 

     

5. ช้ีแจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมท้ังหาขอมูล
เพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบ 

     

6. ปฎิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ      

คะแนนรวม 
 

 

 

ความเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
 

 ลงช่ือ..........................................................ผูประเมิน 
                                                                           (.........................................................) 
                                                                  ตําแหนง......................................................... 
 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สวนของหนวยตรวจสอบภายใน :        ทีมตรวจสอบภายใน  1. ..................................................... 
                                                                            2. .....................................................          
                                                                         3. …………………………………………….. 
         สรุปภาพรวมของระดับความพึงพอใจ 
 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
     

 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(6) 

(7) 

(9) 

(8) 

(8) 

(8) 
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คําอธิบายการใชแบบพิมพ 

แบบตรวจสอบ 28 
 

ช่ือแบบพิมพ  : แบบประเมินหนวยรับตรวจ : โดยผูตรวจสอบภายใน 
หมายเลขแบบพิมพ  :  แบบตรวจสอบ 28 (แบบ สตน. 028) 
คําอธิบาย  :  เปนแบบฟอรมที่หนวยรับตรวจประเมินผูตรวจสอบ  

จัดทําทกุคร้ังหลังการตรวจสอบ 
การใชขอมูล   :  หนวยตรวจสอบ 
การจัดทํา   :  1 ฉบับ 
การแจกจาย   :  สงใหฝายตรวจสอบภายในเปนผูประเมินผล  
    เพ่ือเกบ็ไวเปนหลักฐาน 
     

การกรอกรายการ 
 

หมายเลข รายการ ขอมูลท่ีตองการ 
1 หนวยงานรับตรวจ ระบุช่ือหนวยรับตรวจ 
2 เร่ือง ช่ือกิจกรรมท่ีตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจําป 
3 วันท่ีประเมิน วันท่ีผูตรวจสอบประเมินตนเองในแบบประเมินตนเอง 

ในงานตรวจสอบ 
4 หัวขอประเมิน หนวยรับตรวจเปนผูประเมินตามหัวขอท่ีกําหนด  

โดยเลือกประเมินตามระดับท่ีเห็นวาเหมาะสม  
(ใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง ดีมาก, ดี, ปานกลาง, และควรปรับปรุง) 

5 ความเห็นเพ่ิมเติม กรณีท่ีผูประเมินมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
แบบประเมินตนเองในงานตรวจสอบ 

6 ผูประเมิน ลายเซ็นพรอมช่ือและนามสกุลผูประเมิน 
7 ตําแหนง ผูประเมินกรอกตําแหนงของตนเอง 
8 ทีมตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายในกรอกช่ือและนามสกุลของทีมตรวจสอบ 
9 สรุปภาพรวมของระดับความพึงพอใจ สรุประดับคะแนนโดยเฉล่ียตามหัวขอท่ีหนวยตรวจสอบภายในเปน

ผูประเมิน 
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แบบประเมินหนวยรับตรวจ : โดยผูตรวจสอบภายใน 
 หนวยงานรับตรวจ....................................................  

 

เรื่อง.............................................................................วันที่ประเมิน.......................................................... 
  

สวนของหนวยรับตรวจ :  
การปฎิบัติงานของหนวยรับตรวจ (โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองแตละขอที่เห็นวาเหมาะสม ตามความ   
เปนจริง โดยใหพิจารณาระดับความพึงพอใจในการใหความรวมมือและการใหขอมูลของหนวยรับตรวจ  
 

ดีมาก = 5, ดี = 4, ปานกลาง = 3, พอใช = 2, ควรปรับปรุง = 1  
  

 
ลําดับ 

 
หัวขอประเมิน  

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี 
 

ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 

1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบ 
 

     

2. จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฎิบัติงานที่
เหมาะสมและครบถวน 
 

     

3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
เอกสารที่เก่ียวของในการปฎิบัติงานเพ่ือประโยชนใน
การตรวจสอบ 
 

     

4. จัดเก็บเอกสารประกอบรายการพรอมที่จะใหผู
ตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบ 
 

     

5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูล
เพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบ 
 

     

6. ปฎิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ 
 

     

คะแนนรวม 
 

 

 

ความเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
 

 ลงช่ือ..........................................................ผูประเมิน 
                                                                           (.........................................................) 
                                                                  ตําแหนง......................................................... 
                                                                  หนวยงานผูรับตรวจ.......................................  
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สวนของหนวยตรวจสอบภายใน :        ทีมตรวจสอบภายใน  1. ..................................................... 
                                                                            2. .....................................................          
                                                                         3. …………………………………………….. 
         สรุปภาพรวมของระดับความพึงพอใจ 
 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 ภาคผนวก ๑ 
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 



ขั �นตอนในการปฏบิตังิานต่าง ๆ 

ทางเดนิของเอกสารแสดงขั �นตอนการตดัสนิใจ

   n

เอกสาร / รายงาน / แบบฟอรม์ต่าง ๆ  ที�มกีารจดัทาํเพยีงชดุเดยีว

เอกสาร / รายงาน / แบบฟอรม์ต่าง ๆ ที�มกีารจดัทาํตั �งแต่  2  ชุดขึ�นไป 

ระบุจาํนวนไวม้มุดา้นขวา

แสดงการกระจายของเอกสาร / รายงาน  ที�มสีาํเนาหลายฉบบั

การจดัเกบ็เอกสาร

ตวัเชื�อมโยงใชใ้นการเชื�อมแผนผงั ในกรณีที�ตอ้งการต่อหน้าต่อไป

แหล่งที�มา มาจากหน่วยงานอื�นหรอืขั �นตอนอื�น

การเชื�อมโยงของขั �นตอน เอกสาร รายงาน

การอา้งองิถงึ หรอืยนืยนั สอบทาน

ผ  1-1

ความหมายสญัลกัษณ์



ขั �นตอนการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
(Audit Process)

ขั �นตอนที� 1
การวางแผนการตรวจสอบ

เชงิกลยุทธ์

ประเมนิขอ้มลูต่าง ๆ 
• สิ�งที�ผูบ้รหิารคาดหวงั/สิ�งที�มอบใหผู้บ้รหิาร
• ขอ้มลูต่าง ๆ ของ อจน.

• การประเมนิความเสี�ยง (CSA)

ทาํแผนการตรวจสอบ

• แผนประจาํ 3 ปี 5 ปี
• แผนประจาํปี โดยนําแผน 3 ปี 5 ปี 

มาจดัทาํใหส้อดคลอ้งกนัโดยระบุจาํนวนวนั 

และจาํนวนคน

นําเสนอขออนุมตัิ
แผนการตรวจสอบ

ทบทวนแผน
การตรวจสอบ

ขั �นตอนที� 2 

การวางแผนในรายละเอยีด 

และปฏบิตังิานตรวจสอบ

ทาํแผนในรายละเอยีด
• สรุปภาพรวมของหน่วยงานที�จะตรวจ
• วตัถุประสงคแ์ละความเสี�ยงในสว่นที�ไมม่ใีนแผนกลยทุธ์
• บ่งชี�การควบคุมที�เหมาะสม

ปฏบิตังิานตรวจสอบ
• กําหนดวธิกีารตรวจสอบตามความเสี�ยงและการประเมนิ 

การควบคุม  (Audit program)

• ดาํเนินการตรวจสอบตาม Audit program

บนัทกึและสอบทาน
ผลการตรวจสอบ

• จดัทาํกระดาษทาํการ
• ประเมนิ / สรุปผลการตรวจสอบ 

• สรุปผลขอ้เทจ็จรงิที�ตรวจพบพรอ้มขอ้เสนอแนะ

ประชุมปิดการตรวจสอบ

ขั �นตอนที� 3 

การรายงานและ
การปิดการตรวจสอบ

นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูอ้าํนวยการ อจน.

ขั �นตอนที� 4 

ความมั �นใจในคุณภาพ

ประเมนิคณุภาพจาก
ภายในองคก์ร

ประเมนิคณุภาพจาก
ภายนอกองคก์ร

รา่งรายงานผลการ
ตรวจสอบใน
รายละเอยีด

รายงาน
ฉบบัสมบูรณ์

รายงาน
ประจาํปี

รายงาน
ไตรมาส

F

ผ  1-2



ขั �นตอนการปฏบิตังิาน
การจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee)

ขั �นตอนที� 1
การเตรยีมการประชุม

การจดัเตรยีมวาระ
และเอกสาร

ประกอบการประชุม

• กําหนดวนัประชมุโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• แจง้เวยีนวาระการประชุมใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งรบัทราบ
• จดัทาํวาระและเอกสารประกอบการประชุม
• จองหอ้งประชุม

จดัทาํหนังสอืเชญิประชุ
ม

และเอกสาร
ประกอบการประชุม

ขั �นตอนที� 2 

การจดัการประชุม

• ประสานงานกบัฝ่ายบรหิารงานทั �วไป
• จดัเตรยีมหอ้งประชุม

เตรยีมการประชุม

ขั �นตอนที� 3 

สรุปผลการประชมุ

เอกสาร
ประกอบ
การประชุม

หนงัสอืเชญิ 

ประชุม

ดาํเนินการประชุม

จดัทาํรายงานการประชุ
ม

ดาํเนินการตามมติ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน
การประชุม

ใบลงนามเขา้
รว่มประชุม

วาระและ
เอกสารประกอบ
การประชุม

• เสนอคณะกรรมการ อจน. เพื�อพจิารณา/ทราบตามแต่กรณี
• เสนอกผูอ้าํนวยการ อจน./ผูบ้รหิารเพื�อพจิารณาดาํเนินการ

จดัสง่วาระ
และเอกสาร

ประกอบการประชุม

รายงานการ
ประชุมครั �งก่อ

น

• เลขานุการสอบทานความถูกตอ้ง
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ผลการประเมนิ
        ภายนอกผลการประเมนิ

        ภายในการประเมนิ
ความเสี�ยงขอ้มลูต่าง ๆ 

ของ อจน.

ความตอ้งการ
ของผูบ้รหิาร

ประชุมหารอืรว่มกบัผุบ้รหิารระดบัสงู 
และคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเมนิขอ้มลูต่าง ๆ 

ความเสี�ยง 
และจดัลาํดบัความสาํคญั

รา่งแผนการตรวจสอบ       

3-5 ปี 

และแผนประจาํปี

นําเสนอแผนต่อ ผอ.อจน.
พจิารณา
แผน

ไมเ่หน็ชอบ

พจิารณา
อนุมตัิ

เหน็ชอบ

นําแผนตรวจสอบประจาํปี
ที�ไดร้บัอนุมตัิ

มาวางแผนในรายละเอยีด

ไมอ่นุมตัิ

อนุมตัิ

1

ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ 

เพื�อประกอบการประเมนิ
จากขั ,นตอนที�  4 
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งานธุรการแฟ้มจากงานธุรการ

สาํเนาบนัทกึสง่ตวั 
เพื�อทาํการตรวจสอบ

คูม่อืการปฏบิตังิาน

แผนปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงานที�ตรวจ

นโยบาย เป้าหมาย 

วตัถุประสงค์
รายงานการ 

ตรวจสอบครั ,งก่อน

แผนประจาํปี 

ที�ไดร้บัอนุมตัิ
กระดาษทาํการ 

ครั ,งก่อน

ประเมนิความเสี�ยงระดบั 

กจิกรรมของหน่วยงานที�จะเขา้ตรวจและจุดควบคมุที�สาํคญั

เสนอ ผอ.สตน. 

เพื�ออนุมตัิ

2

โครงสรา้งหน่วยงาน 

ที�ตรวจสอบ

บนัทกึสง่ตวั
เพื�อทาํการตรวจสอบ

1

ไมอ่นุมตัิ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

อนมุตัิ

หนงัสอืขออนุมตัิ
เขา้ตรวจ

  

แผนการตรวจสอบ
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กระดาษทาํการ
สรุปผลการตรวจสอบ

      กระดาษทาํการ
     สรุปผลการตรวจสอบ

     

สาํเนาบนัทกึสง่ตวั 
เพื�อทาํการตรวจสอบ

3

2

ดาํเนินการตรวจสอบตาม
Audit Program

ประชุมเปิดการตรวจสอบ 

กบัหน่วยงานรบัตรวจ

บนัทกึขอ้มลูที�ไดจ้ากการ 
ตรวจสอบในกระดาษทาํการ

ประเมนิและวเิคราะหข์อ้มลู 
ที�ไดจ้ากการตรวจสอบ

Audit Program ครอบคลุมถงึ
• การบรหิารความเสี�ยง (Risk Management)

• ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการ ควบคุมภายใน 

(Operation Controls) ตามแนวทางของ COSO

• การปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของทางการ และนโยบาย 

ระเบยีบปฏบิตัขิองธนาคาร (Compliance)

• คุณภาพของสนิทรพัย ์(Assets Quality) 

• มรีะบบการป้องกนัทรพัยส์นิที�ดหีรอืไม่
• มรีายงานทางการเงนิและรายงานการควบคมุที�น่าเชื�อถอืหรอืไม่
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สรุปผลการประเมนิ    

การควบคุมภายใน

บนัทกึสรปุผล
การตรวจสอบ

4

3

สรุปผลการตรวจสอบ

จดัทาํร่างรายงาน

ประชุมรว่มกบัผูร้บัตรวจ 
เพื�อปิดงานตรวจสอบ

 หนงัสอืเชญิประชุม
ปิดการตรวจสอบ
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สรุปรายงาน
การตรวจสอบ

รายงานผล
การตรวจสอบ

4

พจิารณารายงานผล
การตรวจสอบเพื�อสั �งการ
และทราบตามแต่กรณี

รา่งรายงาน 

การตรวจสอบ

รองผอ./ผอ.สตน.

สอบทานรา่งรายงาน

ไม่แก้ไข

แก้ไข

นําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื�อพิจารณา
และทราบตามแตก่รณี

                           

สาํเนา    
รายงานการตรวจสอบ 

ที�พจิารณาสั �งการแลว้ใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํรายงา
น
รายไตรมาสและรายงานประจาํปี

รายงานการตรวจสอบ
ที�พจิารณาสั �งการแลว้

บนัทกึแจง้การสั �งการ

บนัทกึแจง้การสั �งการ
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แฟ้มจากงานธุรการ

รายงานประจาํปี

รายงานการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบ 

ประจาํปี

รานงานรายไตรมาส

รายงานประจาํปีเสนอ
คณะกรรมการ อจน.

กระทรวงเจา้สงักดั
และกระทรวงการคลงั

รายงานประจาํปี

รานงานรายไตรมาส

     2
รายงานประจาํปี

     2

รายงานรายไตรมาส
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แบบสาํรวจความเหน็
จากผูร้บัตรวจ 

แบบสาํรวจความเหน็
จากผูร้บัตรวจที�ประเมนิแลว้

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของผูต้รวจสอบตาม

แบบฟอรม์

แบบสาํรวจความเหน็
จากผูร้บัตรวจ

แบบสาํรวจความเหน็
จากผูร้บัตรวจที�ประเมนิแลว้

F

นําไปปรบัปรุงคุณภาพการตรวจสอบ 

และเป็นขอ้มลูประกอบในการวางแผน
การตรวจสอบในขั ,นตอนที�  1

ผ  1-9



เอกสารที�ผูป้ระเมนิ
ภายนอกรอ้งขอ

แนวทางในการปรบัปรุง
ขอ้บกพร◌่อง

จดัเตรยีมขอ้มลูต่าง ๆ 

ตามที�ผูป้ระเมนิภายนอก
ใชป้ระกอบการประเมนิ

รายงานผลการประเมนิ

F
นําไปปรบัปรุงคุณภาพการตรวจสอบ 

และเป็นขอ้มลูประกอบในการวางแผน

การตรวจสอบในขั ,นตอนที�  1

เอกสารที�ผูป้ระเมนิ
ภายนอกรอ้งขอ

ประเมนิและทาํการ
สมัภาษณ์ผูต้รวจสอบ

รายงานผลการประเมนิ

จดัทาํแนวทางในการ
ปรบัปรุงขอ้บกพรอ่ง

แนวทางในการปรบัปรุง
ขอ้บกพรอ่ง

แนวทางในการปรบัปรุง
ขอ้บกพร◌่องที�ไดร้บัการ

เหน็ชอบแลว้

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

แนวทางในการปรบัปรุง
ขอ้บกพร◌่องที�ไดร้บัการ

เหน็ชอบแลว้

 

ผูต้รวจสอบใหส้มัภาษณ์กบั
ผูป้ระเมนิภายนอก

ผ  1-10



 

 

 

        

 

1. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนการขั้นตอนที่ 1 

ตรวจสอบ 

 

ขั้นตอนที่ 2 

การวางแผนในรายละเอียด 

ขั้นตอนที่ 3 

การรายงานและการติดตาม 

ขั้นตอนที่ 4 

ความมั่นใจในคุณภาพ 

หารือถึงสิ่งท่ีผูบริหารคาดหวัง 

 

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับ 

  

ประเมินความเสีย่ง 

 

จัดทําแผน 

 

อนุมัติแผน 

 

ทบทวนแผน 

 

รายละเอียดแสดงในหัวขอ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ และแผนการตรวจสอบประจําป 
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2. มอบหมายงานตรวจสอบ 

1. จัดทําแผนการตรวจสอบ 

- ทบทวนจัดทําแผนการตรวจสอบ

เชิงกลยุทธ (แผนระยะยาว) 

ั ํ ป ํ ป 

แผนผังข้ันตอนการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

4. สํารวจข้ันตน 

รวบรวมขอมูลและประเมินความเสี่ยง

และประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

3. จัดทําแผนงานตรวจสอบ                 

ในรายละเอียด / แนวทางการตรวจสอบ

ภายใน 

ไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ 

และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

อนุมัติ 

หัวหนาสํานักผูตรวจสอบภายใน 

 

กําหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน 

ตามฐานความเสี่ยง 

5. ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

6. จัดทํากระดาษทําการตรวจสอบ 

7. จัดทํารายงานการตรวจสอบ 

8. ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

เขาพบผูรับตรวจ 

รวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ 

เสนอผลการตรวจสอบโดยแลกเปลี่ยน

ความเห็นกับผูรับตรวจกอน 

ติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
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แผนผังแสดงระดับความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Matrix) 

รายละเอียดการแบงระดับความเส่ียงท้ัง 4 ระดับ มีดังนี้  

 

ระดับ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ชวงระดับความรุนแรง (L x I) 

 ระดับความเสี่ยงสูงมาก 16-25 

 ระดับความเสี่ยงสูง 10-15 

 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 5-9 

 ระดับความเสี่ยงตํ่า 1 – 4 
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  1 2 3 4 5 

ระดับผลกระทบที่เกดิจากความเส่ียง (Impact : I) 

* อางอิงระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคการจัดการนํ้าเสีย 
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ขั้นตอนท่ี 1 

การวางแผนการตรวจสอบ 

ขั้นตอนท่ี 2 

การวางแผนในรายละเอียด 

ขั้นตอนท่ี 3 

การรายงานและการติดตาม 

ขั้นตอนท่ี 4 

ความม่ันใจในคุณภาพ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

หารือถึงสิ่งท่ีผูบริหาร

คาดหวัง 

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

องคกร 

ประเมินความเสี่ยง 

จัดทําแผน 

 

อนุมัติแผน 

 

ทบทวนแผน 

 

วางแผนในรายละเอียด 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

บันทึกและสอบทาน 

 

รางรายงานผลการ

ตรวจสอบในรายละเอียด 

ประชุมปดการ

ตรวจสอบ 

จัดทํารายงาน 

 

รายงานคณะกรรมการ 

 

ประเมินคุณภาพ 

 

ประเมินคุณภาพ 

 

ติดตามผลการตรวจสอบ (ถามี) 

การปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
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รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรปุ

ภาพรวม

(Summarize or 

   

รายงานปกติ(ตาม

แผนการตรวจสอบ) IA 

 

รายงานพิเศษ

(Special Case) 

REPORT 

---------- 
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คําศัพทท่ีเกี่ยวของ 

คาํศพัท ความหมาย 

กฎบัตร ระเบียบหรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหนวยตรวจสอบภายในไดจัดทําขึ้น

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือคณะกรรมการตรวจสอบ แลวแต

กรณี ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

การกํากับดูแลท่ีด ี ระบบท่ีจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ 

ฝายจัดการ และผู ถือหุน  เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความ

เจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

การควบคุมภายใน กระบวนการท่ีออกแบบขึ้นเพื่อใหความมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวาจะใหการ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

2. ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

       การควบคุมภายในเปนการดําเนินการโดยบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจในทุก

ระดับต้ังแตคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารและเจาหนาท่ีในระดับตาง ๆ  

การทุจริต การกระทําผิดกฎหมายของบุคคลหรือองคกรในลักษณะของการฉอฉลหลอกลวง 

ปกปด หรือใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ และเปนการกระทําท่ีเกิดขึ้นโดยปราศจากการ

ขมขูบังคับจากผูอ่ืน เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินเงินทองหรือบริการ เพื่อเลี่ยงการจายเงิน

หรือใหบริการ หรือเพื่อรักษาความไดเปรียบสวนตนหรือความไดเปรียบทางธุรกิจ 

การบริหารความเส่ียง กระบวนการซ่ึงคณะกรรมการผูบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ขององคกรกําหนดขึ้น และ

นํามาใชในการกําหนดกลยุทธท่ัวท้ังองคกร การบริหารความเสี่ยงขององคกรไดรับการ

ออกแบบมาเพื่อใหสามารถระบุเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอองคกร 

รวมท้ังจัดการความเส่ียงนั้นใหอยูภายใตระดับความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได (Risk 

Appetite) เพื่อชวยทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวาองคกร จะบรรลุ

วัตถุประสงคตามท่ีต้ังเปาหมายไว 

ความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ความสัมพันธใด ๆท่ีอาจทําใหรัฐวิสาหกิจไมไดประโยชนสูงสุดท่ีพึงจะไดรับซ่ึง

ความสัมพันธดังกลาวอาจจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความลําเอียงและไมสามารถปฏิบัติ

หนาทีไดดวยความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม เชน พนักงานของรัฐวิสาหกิจท่ี

เก่ียวของในหนาท่ีนั้นเขาไปเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญา หรือเปน

หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับรัฐวิสาหกิจ 

ความเท่ียงธรรม ทัศนคติอันปราศจากความเอนเอียงและไมอยูภายใตการครอบงําของบุคคลอ่ืนหรือ

กิจกรรมอ่ืน เพื่อใหกิจกรรมการตรวจสอบภายในสามารถดําเนินการไดตามภารกิจ 

ดวยความเชื่อมั่นในผลงานและคุณภาพของงาน 

ผ 1-16 
 



 

 

คาํศพัท ความหมาย 

ความเปนอิสระ การปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยไมมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมในเรื่องนั้นและไมตอง

คํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาท่ีรวมท้ังไมตกอยู

ภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ตลอดจนไมมีสถานการณใด ๆ ท่ีจะมา

บังคับใหไมสามารถปฏิบัติงานและแสดงความเห็นหรือรายงานไดตามท่ีพึงจะเปน 

ความเส่ียง เหตุการณท่ีมีความไมแนนอน ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบเชิงลบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร เชน การแขงขันท่ีเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง

ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมย ความ

เสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการถูกดําเนินการทางกฎหมาย เปนตน 

คูสมรส คูสามี ภริยา โดยชอบดวยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรสทางกฎหมายเทานั้น) 

บุพการ ี ญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป ไดแก บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ทวด 

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได จํานวนของความเสี่ยงท่ีเปนพื้นฐานกวาง ๆ ซ่ึงองคกรเต็มใจยอมรับในการมุงไปสู 

พันธกิจหรือวิสัยทัศนขององคกรนั้น 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการระหวางรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของรัฐวิสาหกิจ 

หรือรายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทยอย 

     บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามวรรคแรก หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจควบคุมการตัดสินใจของ

รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทยอย เชน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ รวมถึงผูท่ีใกลชิดกับ

บุคคลดังกลาว เชน คูสมรส บุตร เปนตน หรือนิติบุคคล ท่ีมีบุคคลดังกลาว เปนผูถือ

หุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมในนิติบุคคลนั้น 

หนวยงานท่ีรับตรวจ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ผ 1-17 
 



 
 

 ภาคผนวก ๒ 
ภาพรวมกระบวนการทํางาน 

SIPOC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. กระบวนการในการกําหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

S I P O C ชวงเวลา 

     

 

 

 

 

 
 

- สคร. 

 

1. พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑที่กําหนด 

เริ่มตน 

 

6. สตน. จัดทําวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. สตน. จัดทําวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการ อจน.เพ่ือทราบ  

Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พ.สตน. นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือทบทวน Skill Matrix ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่ สงผลกระทบตอ อจน. เพ่ือเปน

ขอมลูในการกําหนด Skill Matrix ของ คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ผลการทบทวน Skill 

Matrix ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สิ้นสุด 

4.พ.สตน. นําเสนอผลการวิเคราะห Skill Matrix ในที่ประชมุ 

ของสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือรวมกันพิจารณา Skill Matrix  

ของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 

 5. ผอ.สตน. 

พิจารณา 

8. นํา Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบไปบรรจุในกฎบัตรและ

คูมือของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําแนวทางการกําหนด Skill 

Matrix ไปบรรจุในคูมือการปฏิบัติงานของ สตน. 

9. สตน. แจง Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหกับ ผอ.อจน. 

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ อจน.เพ่ือเปนขอมลูประกอบการ   

สรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

-          ระเบียบ 

          กระทรวงการคลัง      

     วาาดวยคณะกรรมการ 

     ตรวจสอบฯ พ.ศ. 2555 

-   คูมือการปฏิบัติงาน 

    ของคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบฯ พ.ศ. 2555  

   ของ สคร. 

  - คูมือการประเมินผล 

     การดําเนินงาน 

   รัฐวิสาหกิจ (SE-AM)  

   ของ สคร. 

  - Skill Matrix ของ      

คณะกรรมการ อจน. 

ต.ค.-พ.ย. 

    ธ.ค. 

 

 

 

 ผอ.อจน. 

ตัวช้ีวัด 

-  

 

 Skill Matrix ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูอํานวยการ

สํานัก

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

ธ.ค. 

 

 

 

 



 

2. กระบวนการพัฒนาและฝกอบรมคณะกรรมการตรวจสอบตาม Skill Matrix  
 

 

S I P O C ชวงเวลา 

     

 

 

 

 

 

- สคร. 

 
1. วิเคราะหความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ไดรับการแตงต้ัง โดยเปรียบเทียบกับ Skill Matrix ที่กําหนด 

เริ่มตน 

 

6. สตน. จัดทําวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการพัฒนาและฝกอบรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบประจําป 

7. สตน. จัดทําวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการ อจน.เพ่ือพิจารณา

อนุมัติแผนการพัฒนาและฝกอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. สตน. พิจารณา GAP และหาขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือนํามา

เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาและฝกอบรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบประจําป 

 

2. สตน. สรุปผลการประเมินชองวาง (GAP) จากการวิเคราะหตามขอ 1 

 ผลการทบทวน

แผนพัฒนาและ

ฝกอบรมคณะกรรมการ

ตรวจสอบตาม Skill 

Matrix 

สิ้นสุด 

4. สตน. นําเสนอแผนการพัฒนาและฝกอบรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ในที่ประชุมของสํานักตรวจสอบเพ่ือรวมกันพิจารณาแผนการ

พัฒนาฯ 

 
5. ผอ.สตน  

พิจารณา 

9. สิ้นป สตน. จัดทําวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาและฝกอบรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอประจําป 

  ธ.ค. 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัด 

- แผนการพัฒนาและฝกอบรมคณะกรรมการตรวจสอบตาม Skill Matrix 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาและ

ฝกอบรมคณะกรรมการ

ตรวจสอบตาม Skill 

Matrix 

แผนพัฒนาและ

ฝกอบรม

คณะกรรมการ

  

 

  รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาและ

ฝกอบรมคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจําป 

สตน. 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก.ย. 

 

8. สตน. บริหารแผนการพัฒนาและฝกอบรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

- Skill Matrix 

- ขอมูลความรู ความ

เชี่ยวชาญของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีไดรับการ 

แตงตั้ง 

 

 

 

- แผนการพัฒนาและ

ฝกอบรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

จาก สตน. 

-หลักสูตรจากหนวยงาน

ภายใน/ภายนอก 

-หัวขอ/โครงการศึกษา    

ดูงานภายใน อจน. 

 



 
3. กระบวนการในการก าหนดคู่มือการปฏบิัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

S I P O C ช่วงเวลา 
      

 

สคร. - ผลการวิเคราะห์

ปัจจัยภายในและ

ภายนอกเพื่อจัดท า

คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น 

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ 

เริ่มต้น 

 

6. น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. น าเสนอคณะกรรมการ อจน.เพื่ออนุมัติ 

3. รวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ  ที่ต้องบรรจุไว้ในคู่มือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

2. ศึกษาข้อมูลจากระเบยีบ หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามที่กฎหมาย ระเบียบก าหนด น ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัย

ภายใน/ภายนอก 
 

ผลการทบทวนคู่มือ

ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ก.ค.-ส.ค. 

สิ้นสุด 

สตน. 

ตัวช้ีวัด 
- คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

5. ผอ.สตน.

เห็นชอบ 

4. น าเสนอคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมผูบ้ริหารของ

สตน. เพื่อขอรับความเห็นและปรับปรุงแก้ไข 

8. น าคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติแล้วเสนอ

คณะกรรมการรายบุคคล 

No 

 

Yes 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

สตน. 

ก.ย. 

ก.ย. 



4. แนวทางปฏิบตัิการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจําปของสํานักตรวจสอบภายใน 
 

S I P O C ชวงเวลา 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

 

สคร. 

 

ตัวช้ีวัด 

- รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม 

 

- แนวการ

ตรวจสอบ

ตาม

มาตรฐาน

ประจําป 

 

 

1. ทีมผูตรวจสอบประชมุทมีงาน เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ 

รวมถึงวางแผนการใชทรัพยากรทีม่ีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2. พิจารณาทรัพยากรที่จําเปนตองใชและวางแผนการใชทรัพยากรทีม่ี

ในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ใหเกิดประสทิธิผลสูงสุด 

3. เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน และวางแผนการตรวจสอบใน

รายละเอียดเพ่ือขออนุมัติ และจัดทํากําหนดการประชมุเปดการ

ตรวจสอบกําหนดการที่สําคัญ 

 4. ผอ.สตน. อนุมัติ 

5. จัดทําหนังสือแจงเขาตรวจและจัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไป

ปฏิบัติงาน ดําเนินการประชมุเปดการตรวจสอบและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ 

6. ทีมผูตรวจสอบสรุปขอตรวจพบ และหารือกับผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ

เพ่ือยืนยันขอมูล และพิจารณาผลกระทบตอขอบเขตและแนวทางการ

ตรวจสอบ 

7. สรุปผลขอตรวจพบและขอเสนอแนะ สอบทานผลการตรวจสอบ 

และดําเนินการประชมุปดการตรวจสอบ 

8. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ นําเสนอ ผอ.สตน.สอบทานรายงาน

ผลการตรวจสอบกอนจัดสงให ผอ.อจน. ผูบริหารสายงานของหนวยรับ

ตรวจและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการปฏิบัติงานภายใน 7 

วัน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

9. ติดตามการปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะผานทะเบียนควบคุมการ

ตรวจสอบและรายงานผลการปรับปรุงใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบ 

Yes 

 

No 

 

 -แผนการ

ตรวจสอบใน

รายละเอียด 

ต.ค-ก.ย. ผอ.สตน.และ

พนักงาน 

สตน. 

 การรายงานผลการ

ต ร วจส อ บ แ ล ะ

ติดตาม 

ต.ค.-ก.ย. 

- ผอ.สตน.และ

พนักงาน สตน. 

-หนวยรับตรวจ 

- ผอ.อจน. 

-ผูบริหารหนวยรับ

ตรวจ 

- คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

- การรายงาน

และติดตามผล

การตรวจสอบ 

- คู มื อ ก า ร
ปฏิบั ติงานของ
สตน. 

 -รายงานความ

ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 



 

5. แนวทางปฏิบตัิการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดของทีมผูตรวจสอบ 
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สคร. 

เริ่มตน 

 

2. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ความเห็นของผูบรหิารหนวยรับ

ตรวจในการประเมินความเสี่ยงและวิธีการควบคุมที่เก่ียวของกับ

กระบวนการที่ไดรับมอบหมาย 

ตัวช้ีวัด 

-  

 

No 

 
Yes 

 

สิ้นสุด 

1. ทีมผูตรวจสอบประชมุทมีงานเพ่ือทําความเขาใจกับกระบวนการ

ตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายตามแผนการตรวจสอบประจําป 

3. พิจารณาทรัพยากรที่จําเปนตองใชและวางแผนการใชทรัพยากรที่มีใน

การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4. เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนและจัดทําบันทึกขออนุมัติ

แผนการตรวจสอบในรายละเอียด ผอ.สตน.อนุมัติแผนการตรวจสอบ

ในรายละเอียด 

6. จัดประชุมทีมงานเพ่ือปรึกษาหารือ ชี้แจงขอบเขต ประเด็นความ

เสี่ยงที่สําคัญ การควบคุมภายใน และพ้ืนฐานของหนวยรบัตรวจสอบ 

และจัดทํารายงานประชุมเตรยีมการกอนออกตรวจภาคสนาม 

ทีมผูตรวจสอบ 

9. 7. จัดทํากําหนดการประชมุเปดการตรวจสอบและกําหนดการที่

สําคัญและจัดทําบันทึกแจงเขาปฏิบัติงานและขอความรวมมือในการ

ตรวจสอบใหกับผบรหิารหนวยรับตรวจ 

 

 รายงานสรุปการ

เปดเผยความขัดแยง 

9. หัวหนาทมีผูตรวจสอบดําเนินการสอบทานการวางแผนการ

ตรวจสอบในรายละเอียดเพ่ือใหมั่นใจวาไดดําเนินการวางแผนการ

ปฏิบัติตรวจถวนแลว 

- แผนการตรวจสอบ 

  ประจําป 

- แนวทางการ 

  ตรวจสอบ

มาตรฐานตาม 

 แผนการตรวจสอบ 

การตรวจสอบ

ประจําป 

-คูมือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของ สตน. 

 
5. ผอ.สตน. 

อนุมัติ 

 

 8. ผอ.ฝาย 

อนุมัติ 

 

No 

 
Yes 

 

ระบบตรวจสอบ 

  ความขัดแยง 

ต.ค.-ก.ย. 

 แผนการตรวจสอบใน

รายละเอียด 

 รายงานการประชุม 

Pre-Audit 

ทีมผูตรวจสอบ 

 รายงานการประชุม 

Pre-Audit 
หนวยรับตรวจ 



 

6. แนวทางปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 
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สตน.     - รายงานผลการ    

ตรวจสอบ  

-รายงานผลการแกไข

ของหนวยรับตรวจ 

-คูมือการปฏิบัติงาน

ของสํานักตรวจสอบ 

ภายใน 

 

 

 

1. หัวหนาทีมตรวจสอบและทีมผูตรวจสอบดําเนินการรวบรวมประเด็นจาก

รายงานผลการตรวจสอบตามระดับความสําคัญ สูง ปานกลาง หรือตํ่า ให

ครบถวนทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใชติดตามผล

การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของทีมผูตรวจสอบในรายงานผลการ

ตรวจสอบไดทันทวงที 

เริ่มตน 

 

5. 3.1 ติดตามครั้งท่ี ๑ เม่ือครบกําหนด 

30 วัน นับจากวันท่ี ผอ.สตน  ลงนามสง

รายงานผลการตรวจสอบใหหนวยรับ

ตรวจท่ีแจงให หนวยรับตรวจรายงาน

ความคืบหนาและผลการแกไขเบ้ืองตน 

ภายใน 30 วัน โดยสงอีเมลไปยังหนวย

รับตรวจเพื่อติดตามการรายงานผลการ

ตรวจสอบและแนวทาง การแกไข

เบ้ืองตนและให 

รายงานผลภายใน 15 วัน 

2. กําหนดให พ.สตน.ออกรายงานติดตามการรายงานผลการตรวจสอบ 

และแนวทางการแกไข 

3. ติดตามผลการปฏิบัติงานปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของทีมผูตรวจสอบ

ทุกประเด็น โดยตรวจสอบวันท่ีคาดจะแลวเสร็จตามท่ีหนวยรับตรวจระบุไวใน

รายงานผลการตรวจสอบ สงอีเมลแจงหนวยรับตรวจท่ีรับผิดชอบในการแกไข

ประเด็นผลการตรวจสอบ หลังวันครบกําหนดแลวเสร็จ 15 วัน และดําเนินการ

ติดตามโดยสงอีเมลแจงหนวยรับตรวจทุก 15 วัน จนกวาสถานะของประเด็นผล 

จะเปลี่ยนเปนสถานะ “แกไขแลว” 

 ต.ค.-ก.ย. หนวยรับตรวจ 

5. หนวยรับตรวจสงบันทึกแจงผลการดําเนินงานปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ พรอมแนบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการอยางเปนทางการ

ตามสายงานถึง ผอ.สตน.เพื่อสงใหทีมผูตรวจสอบสอบทานความถูกตอง 

ครบถวน ของขอมูลตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบหากไดรับ

ขอมูลไมครบถวน ทีมผูตรวจสอบจะประสานงานไปยังหนวยรับตรวจเพื่อขอ

ขอมูลเพิ่มเติมใหครบถวนตอไป 

3.2 ติดตามครั้งท่ี ๒ กรณีท่ีหนวยรับ

ตรวจไมรายงานความคืบหนาและผล

การแกไขเบ้ืองตน ภายใน 15 วันนับ

จากวันท่ีสงอีเมลติดตามครั้งท่ี 1 ท้ังน้ี

จะสงอีเมลไปยังหนวยรับตรวจเพื่อ

ติดตามการรับรายงานผลการ

ตรวจสอบและแนวทางการแกไข

เบ้ืองตนอีกครั้ง 

A 

 รายงานติดตาม

การปฏิบัติงานตาม

ขอเสนอแนะจาก

หนว่ยรับตรวจ 

 รายงานผลการ

ปรับปรุงแกไขจาก

หนว่ยรับตรวจ 

ทีมผูตรวจสอบ  ต.ค.-ก.ย. 



 

6. แนวทางปฏิบตัิการตดิตามการปฏิบตัิงานตามขอเสนอแนะ 
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ทุกครั้งท่ี

ประชุม 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

6. เม่ือขอมูลผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ มีการปรับปรุง แกไข 

ครบถวนแลว ผอ.สตน จะดําเนินการแนบเอกสาร หลักฐาน การแกไขประเด็น

ผลการตรวจสอบ ในระบบบริหารจัดการคลังขอมูลตรวจสอบ (Audit 

Management Data Warehouse System) และระบบจะ เพื่อปรับปรุง

สถานะประเด็นผลการตรวจสอบเปนสถานะ “แกไขแลว” 

7. ในกรณีท่ีพบวาผูบริหารของหนวยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นโดย

ไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ผูชวยผูวาการ (สํานัก

ตรวจสอบ)  ผอ.สตน.จะทําการหารือกับผูบริหารระดับสูง เพื่อหาขอยุติ แตหาก

ไมไดขอยุติจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและสั่งการตอไป 

A 

8. กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ สตน.จัดทํารายงานผลการ

ติดตามผลการตรวจสอบ นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

ทราบ ทุกครั้งที่มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

สิ้นสุด 

 รายงานผลการ

ติดตามผลการ

ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัด 

- รายงานผลการติดตามประเด็นสามารถปดประเด็นไดครบถวน 



 

7. แนวทางปฏิบัติการบริการใหคําปรึกษา (Consulting Service) ของสํานักตรวจสอบภายใน 
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- สคร. 

 

1. พ.สตน.จัดทําแผนการตรวจสอบ ประชุมหารือ ผอ.สตน ถึงแนวทางใน

การใหคําปรึกษา ความเชี่ยวชาญ ความสามารถและหัวขอของการให

คําปรึกษา 

เริ่มตน 

 

6. ผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาตามแผนฯ ศึกษารายละเอียด วัตถุประสงค 

และกําหนดวิธีการใหคําปรึกษา ประสานงานกับผูขอรับคําปรึกษา 

7. ผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาตามแผนฯ จัดทําการวางแผนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด และเปดเผยความขัดแยงทาง

ผลประโยชนนําเสนอ ผชต. เพ่ืออนุมัติ 

3. พ.สตน จัดทําแผนฯ จัดทําบันทึก สื่อสารถึงทุก หนวยรบัตรวจ เพ่ือ

แจงความตองใชบริการใหคําปรึกษาอยางเปนลายลักษณอักษร โดยระบุ

หัวขอวัตถุประสงค วัน เวลา สถานที่ แลวสงบันทึกถึง ผอ.สตน. 

2. พ.สตน จัดทําแผนการตรวจสอบ กําหนดขอบเขตการใหบริการ 

สิ้นสด 

ผูอํานวยการ

สํานัก

ตรวจสอบ

ภายใน 
4. พ.สตน จัดทําแผนฯ นําความประสงคจากหนวยรับตรวจ เขาหารือ  

ผอ.สตน กอนบรรจุไวในแผนการตรวจสอบประจําป 

8. ผูบริการใหคําปรึกษาดําเนินการจัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไป

บริการใหคําปรึกษาจากผูมีอํานาจ 

9. ผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาตามแผนฯ จัดทํากระดาษทาํการของ

การใหคําปรึกษาและใชเปนหลักฐานสนับสนุนการรายงานผลการให

คําปรึกษา และจัดใหมีการประเมินผลในการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาโดย

ผูรับบริการ 

พ.ค.-ก.ค. 

-หนวยงาน

ใหบริการ

คําปรึกษา 

-  ผอ.อจน. 

-คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

 

ตัวช้ีวัด 

- ดําเนินการใหคําปรึกษาครบถวนตามแผน 

- รายงานผลการใหคําปรึกษา 

 -  แ ผ น ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ

ประจําป 

- คูมือการ

ปฏิบัติงานของ

สํานักตรวจสอบ

ภายใน 

5. ภายหลังแผนการตรวจสอบไดรับการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว จะแจงแผนการบริการใหคําปรึกษาเปนการลวงหนาแกทุกหนวยงาน 

10. ผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาตามแผนฯ จัดทํารายงานผลการ

บริการใหคําปรึกษารายงานผูบังคับบัญชาตามสายงานรบัทราบผลการให

คําปรึกษาภายใน 20 วันหลังจากสิ้นเสร็จการใหคําปรึกษา 

11. ผอ.สตน. รายงานผลการใหคําปรึกษารายไตรมาสนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบของ อจน. รับทราบ 

12. ผูบริการใหคําปรึกษาติดตามผลการบริการใหคําปรึกษาและรายงาน

ผลการติดตามตามสายบังคับบญัชา (ถามี) 

 หัวขอการใหบริการ

ใหคําปรึกษา 

แผนการตรวจสอบ

ประจําป และ

แผนการให

คําปรึกษา 

 รายงานผลการให

คําปรึกษา 

ทุกหนวยงาน

ที่รองขอใน 

อจน. 

ต.ค..-ก.ย. 



 

8. แนวทางการวัดผลการปฏิบตัิงานดานการใหความเช่ือม่ัน (Assurance Services) 
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สคร. 

- คูมือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของสํานัก

ตรวจสอบภายใน 

1. แผนการตรวจสอบประจําปของสาํนักตรวจสอบภายในกําหนด

กระบวนการตรวจสอบดานการใหความเชื่อมั่น 

เริ่มตน 

 

4. กําหนดใหผูบริหารหนวยรับตรวจประเมินผล การปฏิบัติงานของทีมผู

ตรวจสอบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ   

5. สิ้นปกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการใหความ

เชื่อมั่นของสํานักตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ 

อจน. และ  ผอ.อจน. 

3. ทีมผูตรวจสอบนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ อจน. ผอ.อจน. ผูบริหารสายงานของหนวยรับตรวจทุกครั้ง 

 

2. ทีมผูตรวจสอบดําเนินการตามแผนการตรวจสอบประจําป 

 

 
ต.ค.-ก.ย. 

 สรุปการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดย 

หนวยรับตรวจ 

 สรุปผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานดานการใหความ

เชื่อม่ัน 

สิ้นสุด 

- ผอ.อจน. 

- คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

-ทีมผูตรวจสอบ 

- ผอ.อจน. 

- คณะกรรมการ 

   

- สตน. 

- ผอ.อจน. 

- คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

- คณะกรรมการ 

อจน. 

ตัวช้ีวัด 

-  

 

-แผนการตรวจสอบ

ประจําปของ สตน. 
- ผูบริหารและ

พนักงานในสังกัด 

สตน. 

- ผูบริหารสาย

งานของหนวยรับ

ตรวจ 

ปละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 

ก.ย. 



 

9. แนวทางการวัดผลการปฏิบตัิงานดานการใหคําปรึกษา (Consulting Services) 
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สคร. 
- แผนการตรวจสอบ

ประจําปของ สตน. 

- ผูรองขอรบับรกิาร

รองขอให สตน.

ใหบริการให

คําปรกึษา 

1. แผนการตรวจสอบประจําปของสาํนักตรวจสอบกําหนดหัวขอการ

บริการใหคําปรึกษา/ผูขอรับบริการรองขอใหสํานักตรวจสอบบริการ

ใหคําปรึกษานอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 

เริ่มตน 

 

4. กําหนดใหผูขอรับบริการทําการประเมินผลการบริการใหคําปรึกษา 

5. สิ้นปกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษา 

ของสํานักตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ อจน.  

และผูอํานวยการองคการจัดการนํ้าเสีย 

3. ผูรับผิดชอบนําเสนอรายงานผลการใหคําปรึกษาใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ อจน. ผูอํานวยการ ผูบริหารสายงานของหนวยรับตรวจทุก

ครั้ง 

 

2. ผูรับผิดชอบดําเนินการใหบริการใหคําปรึกษาตามแผนการ

ตรวจสอบประจําป/บริการใหคําปรึกษาตามรองขอนอกเหนือจาก

แผนการตรวจสอบประจําป 

 

รายงานผลการให

คําปรึกษา 

 

ต.ค.-ก.ย. 

 สรุปการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

 

สิ้นสุด 

- รผอ.สตน.และ

พนักงานในสังกัด 

สตน. 

-ผูบริหารสายงาน

ของหนวยรับ

บริการ 

- ผอ.อจน.. 

  - ผอ.อจน. 

- คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

- สํานักตรวจสอบ

ภายใน 

-คณะกรรมการ 

 

- ผอ.อจน. 

- คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัด 

-  

 

6. สิ้นปผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน มอบหมาย พ.สตน. เพ่ือ

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบในบทบาทการเปนที่ปรึกษาประจําป 

สรุปบทบาทการเปนที่

ปรึกษาประจําป 

- คูมือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของ 

สํานัก 

ตรวจสอบภายใน 

ก.ย. 

ต.ค. 



10.แนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในสํานักตรวจสอบภายใน 
 

S I P O C ชวงเวลา 

      

 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

 

สคร. 

 

ตัวช้ีวัด 

-  

 

1. สํานักตรวจสอบภายใน กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน

สํานักตรวจสอบภายใน ในประเด็นการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

โดยใชเครื่องมือ PDCA ผาน Group Line การประชุมสายงานประจํา

ไตรมาส สตน.และการประชุมรบัมอบนโยบายประจําปของสํานัก

ตรวจสอบภายใน 

 

5. ประเมินการผลความพึงพอใจการอบรมตามโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู โดยวิทยากร/ผูเขารับการอบรม/เจาหนาทีผู่จัดอบรม 

2. จัดหลักสูตรอบรม โดยผูบรหิารเปนผูบรรยาย/วิทยากรใหบริการให

คําปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสํานักตรวจสอบภายในโดย

ดําเนินการกําหนดหัวขอฝกอบรม 

    3. ขออนุมัติจัดอบรมจากผูมีอาจ 

6. สตน./กทบ.สรปุผลการฝกอบรม และรวบรวมขอมลูรายงานผลการ

ฝกอบรม นําไปใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการฝกอบรม

ตามแผนพัฒนาและฝกอบรมประจําปของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือ

นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของ อจน. 

4. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

7. นําเอกสารประกอบการฝกอบรม เผยแพรในระบบ KM ของ อจน.

เพ่ือใหผูตรวจสอบสามารถสืบคนขอมูลเพ่ือทบทวนความรูยอนหลังได 

และเปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลองคความรูของสาํนักตรวจสอบ

ภายใน 

Yes 

 

No 

 

 รายงานสรุปผลการ

จัดอบรมประจําป 

 

- กา ร แล ก เป ลี่ ย น

เรียนรูภายในสํานัก

ต ร ว จ ส อ บ ใ น

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร

พัฒนา/ปรับปรุง 

    ระบบ KM 

 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง

พอใจในการอบรม 

 เอกสารประกอบการ

อบรม 

 รายงานการประชุม  

 รายงานการประชุม 

ประจําไตรมาส/ป 

ผอ.สตน.และ

พนักงานใน

สังกัด สตน. 

ต.ค.-ก.ย. 

ผอ.สตน.และ

พนักงานใน

สังกัด สตน. ต.ค.-ก.ย. 

สตน. 

กทบ. 

ต.ค.-ก.ย. 

ผอ.สตน.และ

พนักงานใน

สังกัด สตน. 

 ต.ค.-ก.ย. 

ผอ.สตน.และ

พนักงานใน

สังกัด สตน. 

 ต.ค.-ก.ย. 



 

11. แนวทางการประเมินและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบ โดยหนวยรับตรวจ 
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สตน.  

- แผนการ

ตรวจสอบ

ประจําปของ 

สตน 

-คูมือการ

ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน 

1. สํานักตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผานระบบประเมินผล

ผูตรวจสอบ   (https://audit.wma.co.th) โดยกําหนดใหทีมตรวจสอบ

แจงใหผูบรหิารหนวยรบัตรวจดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ทีมผูตรวจสอบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

เริ่มตน 

 

5. พ.สตน.นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหนวยรับตรวจ มา

ประกอบการจัดทําเปนรางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานัก

ตรวจสอบภายในเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ไดแก รางแผนกลยุทธ

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน รางแผนปฏิบัติการ

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รางแผนการพัฒนาและฝกอบรม

บุคลากรของสํานักตรวจสอบภายในประจําป รางแผนปรับปรุงจากผลการ

ประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ เปนตน และนําเสนอผูอํานวยการสํานัก

ตรวจสอบภายในพิจารณาตอไป 

4. แจงเวียนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหนวยรับตรวจ ของ

ผูตรวจสอบในสังกัดตอผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือกําชับ

และปรับปรุงแกไข ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานใหมปีระสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น และใหคะแนนประเมินผลซ่ึงกําหนดเปนสวนหน่ึงของตัวชี้วัด 

(KPI) ของผูตรวจสอบและสรุปผลความคิดเห็นของหนวยรบัตรวจ ที่ได

ชมเชย และความคิดเห็นใหมีการปรบัปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบตอ

ผูบริหารและพนักงานในสังกัดสํานักตรวจสอบภายในปละ 1 ครั้ง คือ 

สิ้นปงบประมาณ 

3. . พ.สตน. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยรบัตรวจใน

ภาพรวม เสนอตามสายงานถึง ผอ.อจน. และคณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบ ปละ 1 ครั้ง คือ สิ้นปงบประมาณ 

2. พ.สตน. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหนวยรับตรวจ ให

ครบถวนเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําป 

 ผลการประเมิน

การปฏิบัติงานของ

ผูตรวจสอบ 

สิ้น 

ไตรมาส 4 

ทุกคร้ังท่ีมีเขา

ตรวจสอบ 

 
สรุปการประเมินผล

การปฏิบัติงานโดย 

หนวยรับตรวจ 

สิ้นสุด 

ทีมผูตรวจสอบ 

- ผอ.อจน 

- คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

-ผอ.สตน.และ

พนักงานในสังกัด 

สตน. 

 

ตัวช้ีวัด 

-  

 

 
 

คะแนนประเมินความ

พึงพอใจโดยหนวยรับ

ตรวจ 

ผอ.สตน. และ

พนักงานในสังกัด 

สตน. 

 

     สิ้น 

ไตรมาส 4 

 
 

รางแผนการปรับปรุง

การปฏิบัติงานของ 

สตน. 

ผอ.สตน.และ

พนักงานใน

สังกัด สตน. 

 

ส..ค.-ก.ย. 



 
 

 ภาคผนวก 3 
การวิเคราะหองคประกอบ 

ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 2 

 

การวิเคราะหองคประกอบในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการนํ้าเสีย ปงบประมาณ 2564 

 

องคประกอบ 
ผลการวิเคราะห 

การดําเนินการ หมายเหตุ 
เพ่ิมใหม เปล่ียนแปลง คงเดิม 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 
 

   จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของสํานักตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 
2563 ใหสอดคลองกับเน้ือหาของระเบียบฯ 

 

2.คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 2555 
 

   จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของสํานักตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 
2563 ใหสอดคลองกับเน้ือหาของคูมือฯ 

 

3.กฎบตัรของสํานักตรวจสอบภายใน องคการ
จัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2563 (ฉบับทบทวน) 
 

   จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของสํานักตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 
2563 ใหสอดคลองกับเน้ือหาของกฎบัตรฯ 

 

4.คูมือการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม  
ป 2563 
 

   จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของสํานักตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 
2563 ใหสอดคลองกับเน้ือหาของคูมือฯ 

 

5.แผนพัฒนาองคการจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.
2563-2565 

   จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ของสํานักตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 
2563 ใหสอดคลองกับเน้ือหาของแผนฯ 
 

 

 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 2-1 



 
 

 ภาคผนวก 4 
การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
COSO-ERM ของแตละระบบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ๔ 

ตัวอยางคําถาม 

การประเมินระบบการควบคุมภายใน COSO-ERM ของแตละระบบงาน 

Assessment Area ระดับการควบคุมภายใน 

 

Control 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมมี มีแตไม

เพียงพอ 

มีพอ 

สมควร 

แตมีขอ 

บกพรอง 

อยูบาง 

มีระดับ 

การ

ควบคุม 

ภายใน 

ที่ดี 

๑. สภาพแวดลอมภายใน/ Internal Environment     

(๑) มีการกําหนดนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน ในเร่ือง

ความซ่ือสัตยและจริยธรรมในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดหาสําหรับ

พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวของกบัการปฏิบตัิงาน 

(๒) มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง, ระดับความเส่ียงที่

ยอมรับได และแนวทางการพิจารณาปจจัยเส่ียง เพ่ือใหเจาหนาที่จัดซ้ือ

ใชปฏิบัติอยางชัดเจน 

    

(๓) มีการกําหนดโครงสรางองคกร และความรับผิดชอบของเจาหนาที่

จัดซ้ืออยางชัดเจนรวมทั้งมีการจัดทํา  job Description, job  

Specification ครอบคลุมทุกตําแหนงงานตามผังองคกร 

    

(๔) มีโครงสรางหนวยงานที่สอดคลองกับลักษณะงาน และเอื้ออํานวยให

การปฏิบัติงานจัดซ้ือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจํานวนบุคลากร

ในฝายตางๆมีจํานวนเพียงพอ 

 

    

(๕) มีการแบงหนาที่และขอบเขตของงานตั้งแตจุดเร่ิมตนจนถึงจดุส้ินสุด

กระบวนจัดซ้ือเพ่ือใหการประสานงานระหวางหนวยงานมีความชัดเจน 

ไมเกิดความสับสน 

 

    

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 3-1 



Assessment Area ระดับการควบคุมภายใน 

 

Control 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมมี มีแตไม

เพียงพอ 

มีพอ 

สมควร 

แตมีขอ 

บกพรอง 

อยูบาง 

มีระดับ 

การ

ควบคุม 

ภายใน 

ที่ดี 

(๖) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในกระบวนการจดัซ้ือสามารถปฏิบัติงาน    

ตรงกับความรู ทักษะ และความสามารถ หรือสามารถสอบถามจาก  

หัวหนางานเพ่ือแนวทางจัดการความเส่ียงที่เกิดข้ึนได 

    

(๗) มีการสรางทัศนคติใหพนักงานทุกคนเห็นวาเปนหนาที่ และความ

รับผิดชอบของพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ 

และนโยบายจัดซ้ือที่กําหนดไว 

    

(๘) มีการจัดฝกอบรมดานการจัดซ้ือ เพ่ือพัฒนาความสามารถของ

พนักงานใหสอดคลองกับนโยบาย และข้ันตอนการดําเนินงานทีจ่ัดทําข้ึน

ตลอดจนใหความรูความสามารถดานการบริหารความเส่ียงในงานจัดซ้ือ 

    

(๙) มีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนของ

พนักงานที่ชัดเจนเพ่ือใหเกดิความเปนธรรม และกําลังใจในการจัดซ้ือ

การปฏิบัติงานของพนักงาน 

    

Overall Component Score     

๒. การกําหนดวัตถุประสงค 

(๑) มีการตั้งเปาหมายของกระบวนการจัดซ้ือไวอยางชัดเจน โดยเปน

เปาหมายที่สอดคลองกบักลยุทธภาพรวม และสอดคลองกับระดับ   

ความเส่ียงที่ยอมรับไดขององคกร 

    

(๒) พนักงานในกระบวนการจัดซ้ือไดมีสวนในการตั้งเปาหมายของ

กระบวนการจัดซ้ือ โดยพิจารณาปจจัยเส่ียงของกระบวนการจัดซ้ือ   

อยางครบถวน เหมาะสมแลวกอนการตั้งเปาหมาย 

    

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 3-2 



Assessment Area ระดับการควบคุมภายใน 

 

Control 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมมี มีแตไม

เพียงพอ 

มีพอ 

สมควร 

แตมีขอ 

บกพรอง 

อยูบาง 

มีระดับ 

การ

ควบคุม 

ภายใน 

ที่ดี 

(๓) ผูบริหารขององคกร หรือคณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติระดับ   

ความเส่ียงที่ยอมรับไดของกระบวนการจัดซ้ือ เพ่ือใหใชเปนเกณฑใน   

การกํากับดูแลกระบวนการจัดซ้ือ 

    

Overall Component Score     

๓. การระบุเหตุการณ/Even Identification 

    (๑) การพิจารณาวิเคราะหปจจัยเส่ียง ซ่ึงเปนเหตุการณหรือโอกาส        

ที่อาจสงผลกระทบตอเปาหมายของกระบวนการจดัซ้ือ อยางสมํ่าเสมอ 

(๒) ในการวิเคราะหปจจัยเส่ียงของกระบวนการจดัซ้ือ ไดพิจารณา

วิเคราะหจากปจจัยภายในองคกรและปจจัยภายนอกองคกร          

อยางเหมาะสม 

    

(๓) มีการกําหนดปจจัยเส่ียงของกระบวนการจัดซ้ือไดคํานึงถึงปจจัย

ทางบวก (Opportunities) และปจจัยทางลบ (Risks) 

    

(๔) ปจจัยเส่ียงที่ไดกําหนดข้ึนทั้งหมดเปนสาเหตุที่แทจริงของเหตุการณ

หรือโอกาสที่สงผลกระทบตอเปาหมายของกระบวนการจดัซ้ือ 

    

Overall Component Score     

๔. การประเมินความเส่ียง/Risk Assessment 

    

(๑) มีเคร่ืองมือและวิธีการในการประเมินความเส่ียงอยางเปนระบบ 

อยางเหมาะสม เพ่ือกําหนดคาของระดับความเส่ียงที่เปน สูง กลาง ต่ํา 

 

 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 3-3 



Assessment Area ระดับการควบคุมภายใน 

 

Control 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมมี มีแตไม

เพียงพอ 

มีพอ 

สมควร 

แตมีขอ 

บกพรอง 

อยูบาง 

มีระดับ 

การ

ควบคุม 

ภายใน 

ที่ดี 

(๒) ไดกําหนดหลัดเกณฑของตัววัดเพ่ือประเมินปจจัยความเส่ียง     

(Risk Model) ในดานผลกระทบ และประเมินคาโอกาสที่จะเกดิข้ึน     

ไดอยางเหมาะสม 

    

(๓) หลักเกณฑของตัววัดใน Risk Model ไดจัดใหมีการวัดเชิงคุณภาพ

และการวัดในเชิงปริมาณ ไดอยางเพียงพอเหมาะสม โดยไดพิจารณา

จากระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดขององคกรประกอบดวย 

    

(๔) เจาหนาที่จัดซ้ือและผูที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือ ไดมีการ

ประเมินความเส่ียงของกระบวนการจัดซ้ืออยางสมํ่าเสมอ  ไตรมาสละ   

๑ คร้ัง 

    

Overall Component Score     

๕. การตอบสนองความเส่ียง/ Risk Response 

    
(๑) มีการกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงของกระบวนการจัดซ้ืออยาง

เหมาะสมเพียงพอโดยกําหนดแนวทางในการยกเลิก, การลด,การโอน 

ใหผูอื่น และการยอมรับความเส่ียง ไวอยางชัดเจน 

(๒) มีการวิเคราะหประเมินหาผลประโยชนที่จะไดเปรียบเทียบกับตนทุน

ที่ต องจายให  เพ่ือ ใช ในการคัด เลือกแนวทางบ ริหารความเส่ียง            

ที่เหมาะสม 

    

(๓) ในการคัดเลือกแนวทางการบริหารความเส่ียงของกระบวนการจัดซ้ือ

ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงน้ัน ไดวิเคราะหพิจารณาถึงผลกระทบใน

ภาพรวมทั้ งหมดที่ อ าจเกิ ด ข้ึนกับกระบวนการป ฏิบัติงานอื่ นๆ          

อยางเหมาะสมแลว เพ่ือใหไดแนวทางการบริหารความเส่ียงที่สามารถ

    

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 3-4 



Assessment Area ระดับการควบคุมภายใน 

 

Control 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมมี มีแตไม

เพียงพอ 

มีพอ 

สมควร 

แตมีขอ 

บกพรอง 

อยูบาง 

มีระดับ 

การ

ควบคุม 

ภายใน 

ที่ดี 

ปฏิบัติงานไดจริงและบรรลุเปาหมายรวมขององคกร 

Overall Component Score     

๖. กิจกรรมควบคุม/ Control Activities 

    

(๑) มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร       

ในแตละข้ันตอนของกิจกรรมโดยมีการปฏิบัติตามอยางเหมาะสม เชน 

 - การส่ังซ้ือที่มีมูลคาหรือราคาสูง 

 - การคัดเลือก Supplier ที่เหมาะสม 

 - การคัดเลือก สินคาหรือรุนที่จะทําการส่ังซ้ือ 

(๒ ) มี ข้ันตอนที่ ทํ าให ม่ัน ใจได วา รายการอุปกรณ ที่ ตอ งการซ้ือ        

ผานกระบวนการทดสอบเบื้องตนทั้งในดานคุณภาพและสอดคลองกับ    

ความตองการของตลาดกอนที่จะมีการส่ังซ้ือ 

    

(๓) มีการจัดทําสัญญาหรือขอตกลงที่ชัดเจน กับ Supplier กอนการ

ส่ังซ้ือ เพ่ือ ให ม่ัน ใจได วา บ ริษัทจะได รับ สินคาที่ เหมาะสมที่ สุด          

โดยพิจารณาในเร่ืองกําหนดเวลาและระยะเวลาในการสงสินคา, 

คุณภาพของสินคาและบริการ, การรับประกัน เปนตน 

    

(๔) มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผูบริการระดับสูง     

เปนระยะ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

    

(๕) มีกระบวนการที่สามารถทําใหม่ันใจไดวา การตรวจรับคุณภาพ

สินคา/อุปกรณ ไดจัดทําโดยผูที่มีความรูความชํานาญในสินคา/อุปกรณ

น้ันทุกคร้ังของใบส่ังซ้ืออยางเหมาะสม 

    

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 3-5 



Assessment Area ระดับการควบคุมภายใน 

 

Control 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมมี มีแตไม

เพียงพอ 

มีพอ 

สมควร 

แตมีขอ 

บกพรอง 

อยูบาง 

มีระดับ 

การ

ควบคุม 

ภายใน 

ที่ดี 

(๖) มีข้ันตอนที่ทําใหม่ันใจไดวา จะไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูลรายการ

ส่ังซ้ือ 

    

(๗) มีข้ันตอนที่ทําใหม่ันใจไดวาผูจําหนายสินคาและบริการใหแกบริษัท

ได มีก ารป ฏิบัติต ามขอตกลงที่กํ าหนดไว ในสัญญา หรือเง่ือนไข          

การซ้ือขาย 

    

(๘) มีกระบวนการที่ทําให ม่ัน ใจไดวา จะสามารถตรวจรับ สินคา        

ตามคุณภาพ/จํานวน/เวลาที่ตองการ เม่ือมีการจัดซ้ือ 

    

(๙) มีกระบวนการที่ทําใหม่ันใจไดวา จะสามารถจัดซ้ือสินคาในราคา     

ที่เหมาะสมกับราคาตลาดในการจัดซ้ือทุกคร้ัง 

    

(๑๐ ) มีการประเมิน Supplier อย างส มํ่าเสมอในประเด็นต างๆ        

เชน ระยะเวลาในการสงสินคา,จํานวนสินคาที่มีปญหาในแตละคร้ัง      

ที่ส่ังซ้ือและมีการบันทึกผลดังกลาวเก็บไวเพ่ือใชในการอางอิง 

    

Overall Component Score     

๗. สารสนเทศและการส่ือสาร/ Information Communication 

    
(๑) ระบบขอมูลคอมพิวเตอร มีความครบถวน ถูกตองเหมาะสม และ

ชวยตัดสินใจไดทันเวลา โดยมีการ update ขอมูลในระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอรอยูเสมอ 

(๒) มีการจัดรายงานขอมูลสําคัญๆจากระบบในระดับหนวยงาน,แผนก

และฝายไดอยางชัดเจนถูกตอง รวดเร็ว 

    

(๓) มีการกําหนดข้ันตอน และวิธีการใหพนักงานไดรายงาน เหตุการณ

หรือกรณีที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึน ไดตลอดเวลา 

    

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 3-6 



Assessment Area ระดับการควบคุมภายใน 

 

Control 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมมี มีแตไม

เพียงพอ 

มีพอ 

สมควร 

แตมีขอ 

บกพรอง 

อยูบาง 

มีระดับ 

การ

ควบคุม 

ภายใน 

ที่ดี 

(๔ ) มีแผนงานฉุกเฉิน สําหรับปอ งกันความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศในกรณีที่เกิดอุบัติภัยรายแรง จนระบบไมสามารถปฏิบัติงาน

ได รวมทั้งมีการซักซอมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินอยางเหมาะสม 

    

(๕) มีการนําขอมูลที่จําเปนมาใชในการวางแผนส่ังซ้ือ เชน ขอมูล

แนวโนมตลาด,ขอมูล feedback/ complaint จากลูกคาเกี่ยวกับตัว

ผลิตภัณฑ,ปริมาณสินคาคงเหลือในคลังสินคา 

    

(๖) มีการนําตัวแบบที่สําคัญมาใช เชน Inventory Model, 

Forecasting Model เพ่ือชวยในการตัดสินใจ 

    

(๗) มีการส่ือสารทําความเขาใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายระเบียบ

ปฏิบัติของหนวยงานจัดซ้ืออยางสมํ่าเสมอ 

    

Overall Component Score     

๘. การติดตามประเมินผล/Monitoring     

(๑) มีข้ันตอนการติดตาม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานแตละกิจกรรม

อยางตอเน่ืองและเหมาะสม 

    

(๒) มีการประเมินและติดตามการดําเนินกิจกรรม โดยหนวยงาน

ตรวจสอบภายในหรือภายนอก ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

    

(๓) มีการติดตามความคืบหนาของงานเปนระยะ เพ่ือใหแนใจวางาน

ไดรับการปฏิบัติไปเพียงไรและเกิดปญหาที่รอการแกไขอยูหรือไม 

    

(๔) มีการประชุมความคืบหนาของงาน การช้ีแจงขอมูล สาเหตุ 

ความคลาดเคล่ือน และการดําเนินการแก ไขของรายการส่ังซ้ือ            

ที่มีสาระสําคัญ อยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง 

    

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 3-7 



Assessment Area ระดับการควบคุมภายใน 

 

Control 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมมี มีแตไม

เพียงพอ 

มีพอ 

สมควร 

แตมีขอ 

บกพรอง 

อยูบาง 

มีระดับ 

การ

ควบคุม 

ภายใน 

ที่ดี 

(๕) มีการปรับปรุงและแกไขข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีขอบกพรอง     

อยางสมํ่าเสมอและตลอดเวลา 

    

(๖) มีการสอบทานความสอดคลองกันระหวางแผนการตลาด,      

แผนการส่ังซ้ือ และแนวโนมโดยรวมของตลาด วาเปนไปในทศิทาง       

ที่ถูกตองสอดคลองกัน 

    

(๗) มีการติดตามจํานวนคงเหลือของสินคาคงคลัง/ วัสดุอุปกรณ      

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม่ันใจ ไดวายอดคงเหลือของสินคาแตละชนิด/ 

วัสดุอุปกรณมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของตลาด และติดตาม

วิเคราะหรายการที่ไมมีการเคล่ือนไหวเปนระยะเวลานานอยางสมํ่าเสมอ 

    

(๘) มีการติดตามความเปล่ียนแปลงที่มีผลตอนโยบายสินคาคงคลัง/ 

วัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม เชน ปริมาณความตองการโดยเฉล่ีย       

ในแตละเดือน, Lead Time ในการสงของ, นโยบายการใหสวนลดของ 

Supplier ซ่ึงสงผลกระทบตอ Minimum Stock หรือ Reorder Point 

    

Overall Component Score     

 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 3-8 



 
 

ภาคผนวก 5 
การระบุขอบงช้ีทุจริต 

 
 



ภาคผนวก 5 

การระบุขอบงชี้ทุจริต 

ผูตรวจสอบภายในมีความรูเพียงพอท่ีจะบงชี้รองรอยทุจริต 

 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวของ 

 

1210.A1-1    

CAE ตองขอความชวยเหลือหรือขอคําแนะนํา ถาผูตรวจสอบภายในขาดความรู

ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ความชวยเหลือและคําแนะนําอาจไดจากผูเช่ียวชาญที่อยูภายนอกองคกร เชน        

นักกฎหมาย นักบัญชี ผูสอบการทุจริต หรืออื่นๆ  

ผูสอบการทุจริตอาจชวยเหลือและใหคําแนะนําในเร่ืองการสอบสวนการทุจริตหรือ           

ความปลอดภัยขององคกรในดานตางๆ  

 

1210.A2     

ผูตรวจสอบภายในตองมีความรูเพียงพอในการประเมินความเส่ียงในเร่ืองการทุจริตและ

ลักษณะที่องคกรจัดการกับความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ดี ผูตรวจสอบภายในตองไมถูกคาดหวังวาจะมี

ความเช่ียวชาญเทากับผูที่รับผิดชอบโดยตรงในดานการตรวจสอบและสอบสวนการทุจริต 

 

PA 1210-1  

ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูในการบงช้ีส่ิงบอกเหตุของการทุจริต 

 

1220.A1        

ผูตรวจสอบภายในตองทํา Due Professional Care โดยการพิจารณาจาก:  

 การขยายงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

 ความซับซอนหรือสาระสําคัญของเร่ืองที่จะใหความม่ันใจ 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 4-1 



 ความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการการกํากับดูแลความเส่ียงและ     

การควบคุม  

 ความเปนไปไดที่จะเกิดขอบกพรอง การทุจริต และการละเมิดกฎระเบียบ 

 ตนทุนของการเพ่ิมระบบควบคุมเปรียบเทียบกับผลกําไรที่คาดวาจะไดรับ       

2060     

CAE ตองรายงานผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทใหทราบถึงวัตถุประสงค 

อํานาจดําเนินการ ความรับผิดชอบและผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนงานเปนระยะรายงาน

ดังกลาวตองครอบคลุมความเส่ียงที่มีสาระสําคัญและการควบคุมที่มีอยูรวมทั้งความเส่ียงในเร่ือง       

การทุจริต ประเด็นการกํากับดูแลและเร่ืองอื่นๆที่ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทกําหนด     

ใหปฏิบัติ  

ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในดังกลาวขางตน                   

ผูตรวจสอบภายในไมจําเปนตองมีความเช่ียวชาญในการสืบพบการทุจริต แตผูตรวจสอบภายในควรมี

บทบาทเชิงรุกในเร่ืองน้ีใหมากข้ึนโดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับตัวช้ีวัดการทุจริต หรือสัญญาณเตือนภัย 

และขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เพราะผูตรวจสอบภายในตองทําหนาที่เปนหูเปนตาใหกับ        

ฝายบริหาร และตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

 

๑. มีการกําหนดปจจัยบงชี้ทุจริต 

 คําอธิบาย 

 ทุจริต (Fraud) 

การทุจ ริต คื อ การกระทํ าที่ ผิดกฎหมายตางๆ โดยการหลอกลวง การปกปด          

หรือการทําใหเส่ือมเสียความนาเช่ือถือ การกระทําที่ผิดกฎหมายน้ีรวมถึงการฝาฝนกฎหรือการคุกคาม

ทางกายภาพดวย 

การทุจ ริตเปนการกระทํ าผิดกฎหมาย โดยบ ริษัทหรือองคกรเพ่ือให ไดมาซ่ึง             

เงิน ทรัพยสิน หรือบริการเพ่ือหลีกเล่ียงการชําระเงินหรือการใหบริการ หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน        

สวนบุคคลหรือของธุรกิจ 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 4-2 



การทุจริตครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่ ผิดระเบียบและผิดกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะ

หลอกลวงหรือแสดงใหหลงผิด ซ่ึงบุคคลใดก็ตามรับรูวาเปนส่ิงที่ ผิดหรือไมเช่ือวาเปนส่ิงที่ ถูกตอง       

การทุจริตเปนการทําผิดโดยบุคคลที่ทราบวาผลที่จะเกิดเปนผลประโยชนอันมิชอบตอตนเอง ตอองคกร 

หรือตอบุคคลอื่น และสามารถกระทําไดทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในองคกร ตัวอยางเชน 

- การรับสินบน หรือการรับสวนแบงกําไร 

- การฉอฉล ดังเชนการยักยอกเงินหรือสินทรัพย และการบิดเบือนบันทึกทางการเงิน 

เพ่ือปกปดการกระทํา ทําใหการสืบคนเปนไปไดยาก 

- การใชขอมูลความลับหรือขอมูลที่มีกรรมสิทธ์ิ โดยไมไดรับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย 

- การดัดแปลงเครือขายขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบปฏิบัติการ โดยไมได     

รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย 

- การขาย หรือการโอนสินทรัพยปลอมหรือแสดงมูลคาที่ไมตรงความจริง 

- การแสดงหรือการประเมินมูลคารายการ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และสวนอื่นๆ     

โดยเจตนาและไมเหมาะสม 

- กิจกรรมทางธุรกิจที่ตองหาม เชน การกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติของรัฐบาล 

กฎระเบียบ ขอบังคับหรือสัญญา 

 

๒. ตัวชี้วัดการทุจริต/ปจจัยบงชี้ทุจริต  

  หมายถึง สถานการณ เบาะแส สัญญาณเตือนภัยโอกาสเกิดทุจริต ที่เคยเกิดกับองคกร

อื่นมากอน ตัวช้ีวัด/ปจจัยดังกลาวอาจไดมาจากผลการทดสอบการควบคุมที่ฝายบริหารกําหนด หรือ

จากผลการตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบภายใน หรือจากแหลงอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก 

ผูตรวจสอบสามารถกําหนดตัวช้ีวัด/ปจจัยบงช้ีการทุจริต ไดจาก 

๒.๑ ระบบการควบคุมภายในท่ีไมเพียงพอ ตัวช้ีวัดการทุจริตหรือปจจัยบงช้ี ไดแก 

๒.๑.๑ ไมมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ โดยผูมีอํานาจอนุมัติ การดูแลรักษา

ทรัพย สิน และการบันทึกบัญชีเปนบุคคลเดียวกัน ขาดการหมุนเวียนหนาที่ ในกิจกรรมสําคัญ          

อยางเหมาะสม 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 4-3 



๒.๑.๒ สภาพแวดลอมขององคกร ขาดการสงเสริมบรรยากาศและจิตสํานึกของ

การควบคุม ไมสงเสริมบรรยากาศของจรรยาบรรณ หรือจริยธรรม  

๒.๑.๓ ไมจํากัดการเขาถึงทรัพยสิน ไมมีผูรับผิดชอบการบันทึกรายการ 

๒.๑.๔ ไมมีการเปรียบเทียบสินทรัพยตามทะเบียนกับของจริง/สินคาคงคลัง     

ขาดบัญชี 

๒.๑.๕ มีสินทรัพยมูลคาสูงที่จับตองงาย 

๒.๑.๖ หนวยงานขาดการควบคุมภายในที่ดี การกาวกายระบบการควบคุม 

๒.๑.๗ การปฏิบัติงานภายใตอิทธิพลของบุคคลคนเดียว 

๒.๑.๘ บุคลากรขาดคุณสมบัติตามหนาที่งาน/ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน 

๒.๒ พฤติกรรมท่ีอาจนําไปสูการทุจริต ตัวช้ีวัดการทุจริตหรือปจจัยบงช้ี ไดแก 

๒.๒.๑ ไมยอมใหเขาถึงเอกสาร ชอบแกไขเอกสาร 

๒.๒.๒ หงุดหงิดเม่ือถูกถาม ไมมีเหตุผล 

๒.๒.๓ ชอบกลาวรายผูอื่น 

๒.๒.๔ ถือเงินสดจํานวนมาก/เช็คสวนตัวของพนักงานรวมอยูในยอดเงินสดในมือ 

๒.๒.๕ เงินสดขาด/เกินบัญชีเปนประจํา 

๒.๒.๖ ใชจายฟุมเฟอย มีความเปนอยูเกินฐานะ ข้ีโอหรือโชววามีเงินมาก 

๒.๒.๗ เลนการพนัน ดื่มสุรา 

๒.๒.๘ มีคนตามทวงหน้ี ยืมเงินเพ่ือน แลกเช็คกับเงินสด ขอ Hold เช็ค 

๒.๒.๙ ไมสามารถบริหารหรือควบคุมการใชจายเงินของตนเอง 

๒.๒.๑๐ มีความกดดันหรือความจําเปนทางการเงิน 

๒.๒.๑๑ เปล่ียนบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยอยางมาก 

๒.๒.๑๒ ไมยอมลาพักผอน/ลาปวยเปนเวลานาน 

๒.๒.๑๓ ซ้ือของผานทางบริษัท 

๒.๒.๑๔ สนิทสนมกับคูคา 

๒.๒.๑๕ ประกอบธุรกิจสวนตัวที่อาจเกิดผลประโยชนขัดแยงกับองคกร 
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๒.๓ ลักษณะท่ีระบุวาอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ตัวช้ีวัดการทุจริตหรือปจจัยบงช้ี ไดแก 

๒.๓.๑ เอกสารมีขอบกพรอง บิดเบือนการเปดเผยขอมูล สรางความสับสนใน    

การบันทึกบัญชี 

๒.๓.๒ ปรับปรุงตัวเลขบัญชีบอยคร้ัง 

๒.๓.๓ บันทึกบัญชีตางงวด เชน เอาเงินลูกคาคนหน่ึงมาทดแทนอีกคนหน่ึง 

๒.๓.๔ ใชสําเนาเปนเอกสารจายเงิน การจายเงินตามเอกสารที่ทําเท็จ 

๒.๓.๕ การกระทบตัวเลขมักลาชา เชน การกระทบยอดเงินสดยอย/เงินสด

คงเหลือ/ยอดคงเหลือตามบัญชีทั้งบัญชีคุมและรายละเอียดไมตรงกัน 

๒.๓.๖ สินคาหายโดยไมสอบสวน ปรับจํานวนสินคาคงเหลือเพ่ือปกปดสวนที่

หายไป 

๒.๓.๗ ลูกคามักรองเรียน ไดรับคําตําหนิ หรือหนังสือรองเรียนทั้งจากลูกคาและ

พนักงาน 

๒.๓.๘ ใชคูคาจากแหลงเดียว 

๒.๓.๙ ขวัญและกําลังใจพนักงานในหนวยงาน/องคกรต่ํา 

๒.๓.๑๐ มีรายการขัดแยง/เกี่ยวโยงเสมอ เพ่ิมรายการสวนตัวในใบเบิกเงินสดยอย 

หรือปนใบเสร็จคาใชจายสวนตัวในใบเบิกขององคกร 

 

๓. กระบวนการ เปดเผยการกระทําผิดฯ  การเสนอแนะให มีการสืบสวน สอบสวนตาม            

ความเหมาะสม 

กระบวนการเปดเผยการกระทําผิดหรือละเลยที่กอใหเกิดขอผิดพลาด ความไมมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การสูญเสีย หรือทําใหเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย ไดแก 

๓.๑ การรายงานทุจริต ประกอบดวย 

๓.๑.๑ โดยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร 

๓.๑.๒ รายงานระหวางกาลหรือรายงานสรุปผลตอผูบริหาร เกี่ยวกับสถานะและ

ผลการสอบสวน (ของสํานักตรวจสอบภายในในอดีต มีติดตามรายงานผลอยางต อเน่ือ งใน               

การดําเนินการเอาผิด การชดใชหักเงินเดือนของผูเกี่ยวของ การรายงานหนวยกํากับดูแลใหทราบ) 
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๓.๑.๓ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองรายงานทันทีตอผูอํานวยการองคการ

จัดการนํ้าเสีย/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสีย  

๓.๒ การแจงใหผูบริหารทราบ หากผลการประเมินพบวามีตัวช้ีวัด/ปจจัยบงช้ี        

การทุจริตที่เพียงพอ ผูตรวจสอบควรแจงผูบริหาร ที่มีอํานาจทราบ เพ่ือตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไร 

๓.๒.๑ กรณีพบตัวช้ีวัดที่สําคัญและมีระดับความเส่ียงสูง หรือมีความแนใจ

พอสมควรวาเกิดพฤติกรรมในทางทุจริต  ผูตรวจสอบควรแจงใหฝายบริหาร หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบโดยทันที เพ่ือตัดสินใจวาจะดําเนินการในเร่ืองน้ีตอไปอยางไร เชน ตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนสอบสวน โดยแจงดวยวาจากอนและติดตามดวยรายงานที่เปนลายลักษณอักษรก็ได 

๓ .๒ .๒  กรณี เปนตัว ช้ี วัดหรือขอบกพรองที่ มีความเส่ียงระดับปานกลาง             

แตหนวยงานจําเปนตองมีวิธีปองกันหรือตองมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

มากกวาที่เปนอยู เพ่ือปองกันการลุกลาม ผูตรวจสอบควรรายงานตอผูบริหารที่มีอํานาจส่ังการ แกไขใน

เร่ืองน้ัน โดยมีรายละเอียดขอตรวจพบความเห็นของผูตรวจสอบ และขอเสนอแนะที่มี 

๓.๒.๓ กรณีเปนขอบกพรองเล็กนอย หรือเกิดข้ึนโดยความพล้ังพลาดและไมได

เจตนาของผูปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควรช้ีแจงใหผูปฏิบัติงานน้ันทราบ และทําเปนรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาผูปฏิบัติงานน้ัน ๑ ระดับข้ึนไป 

๓.๓ กระบวนการท่ีจะดําเนินการเพ่ือชวยใหตรวจพบ เปดเผยการกระทําผิดฯ น่ันคือ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีขอพิจารณา ดังน้ี 

๓.๓.๑ การปองกันการทุจริต โดยจัดใหมีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

เชน ดานรายได-รับเงินกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 

๓ .๓ .๒  ผู ต รวจสอบภายในมีความ รับ ผิดชอบในการชวยป อ งกันทุ จ ริต             

โดยการตรวจสอบประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งความเส่ียง 

ความรับผิดชอบดังกลาว ผูตรวจสอบภายในตองพิจารณาเร่ืองตอไปน้ี 

- การใหความสําคัญตอการควบคุมขององคกร 

- มี น โย บ า ย  (เช น  จ รร ย า บ ร รณ ) ซ่ึ ง บ ง ช้ี ข อ ห า ม กิ จ ก รร ม                   

และการดําเนินการหากพบการฝาฝน 

- อํานาจอนุมัติรายการตางๆ 
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- นโยบาย ข้ันตอน การปฏิบัติรายงาน และเคร่ืองมือตางๆ ที่พัฒนาข้ึนมา

ใชติดตามกิจกรรม และการปองกันทรัพยสินในสวนที่มีความเส่ียงสูงโดยเฉพาะ 

- ชองทางการส่ือสารสําหรับผูบ ริหารพรอมดวยขอมูลที่ เพียงพอและ

นาเช่ือถือ 

- ขอเสนอแนะตองคํานึงถึงตนทุนที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปองกัน

ทุจริต 

๓.๓.๓ เม่ือผูตรวจสอบภายในพบขอสงสัยวามีการกระทําผิดตองแจงผูมีหนาที่

รับผิดชอบในองคกรทราบดวย 

๓.๓.๔ ผูตรวจสอบภายในควรจะประเมินขอเท็จจริงเพ่ือที่จะ 

- พิจารณาการควบคุมที่จําเปนตองดําเนินการเพ่ิมเติม 

- กําหนด ออกแบบวิธีการทดสอบที่จะชวยพบการทุจริตทํานองเดียวกัน     

ในอนาคต 

- ดํารงไวซ่ึงความรูของผูตรวจสอบอยูเสมอ 
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ภาคผนวก 6 
วิธีการสุมตัวอยาง 

 
 
 
 

 



ภาคผนวก 5 

วิธีการสุมตัวอยาง 

 

การเลือกตัวอยาง ซ่ึงอยูภายใตขอบเขตงานตรวจสอบ แบงไดเปน 2 แนวทาง คือ 

 

แนวทางที่  1 การเลือกตัวอยางโดยไมใช หลักการทางสถิติ คือการคัดเลือกโดยใช          

การตัด สินใจของผู ต รวจสอบ  (Judgemental Sampling) หรือการสุ มตรวจอย างไม มี ระบ บ 

(Haphazard Sampling) 

 แนวทางที่  2   การเลือกตัวอยางที่ ใช  หลักการทางสถิติ  โดยวิธีการสุมตัวอย าง             

เพ่ือตรวจสอบสามารถทําได  5 วิธีดังตอไปน้ี  

 การสุ มตั วอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  เปนการสุ มตั วอย างจาก

ประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกัน โดยทุกรายการมีโอกาสที่จะไดรับเลือกเทา ๆ กัน 

 การสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Random Sampling) เปนการสุมตัวอยาง

จากประชากรที่มีลักษณะ ใกลเคียงกัน โดยทําการสุมเปนชวง เชน  มีจํานวนประชากร 200 รายการ 

และตองการรายการตรวจสอบ  10 ตัวอยาง ใหนํา 200/10 = 20 หมายถึงสําหรับ  ทุก 20 รายการ

จะเลือก 1 ตัวอยางในกรณีสุมเลือกตัวอยางแรกไดหมายเลข 4 ตัวอยางถัดไปจะเปนรายการที่ 24 และ

รายการถัดไปจะเลือกรายการที่ 20 นับถัดจากลําดับกอนหนา และทําการเลือกเชนน้ี จนไดตัวอยาง

ครบทั้ง 10 รายการ 

 การสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน  (Stratified Random Sampling) เปนการสุมตัวอยาง

ประชากรที่ประชากรมีลักษณะต างกัน โดยจัดให ประชากรในกลุมโดยประชากรภายในกลุม              

มีลักษณะเดียวกัน และเลือกประชากรในแตละกลุมดวยแบบการสุมตัวอยางแบบงาย 

 การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยแบง ประชากร

ออกเปนกลุม โดยประชากรภายในกลุมมี ความแตกตางกัน เชน การสุมตัวอยางแบงตามสถานที่ตั้ง 

 การสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ( Multi-Stage Sampling) เปนการสุมตัวอยาง

ประชากรแบบจัดประชากรออกเปนช้ัน  ( Stratum)  โดยภายในกลุมประชากรจะมีความคลายกันมาก

ที่สุด และจะมีความแตกตางระหวางช้ันมากที่สุด จากน้ันสุมแตละช้ันเพ่ือมาทดสอบ โดยใชสัดสวนของ

กลุมตัวอยางประชากรที่สุมข้ึนมาเทากัน หรือไมเทากันก็ได เชน การสุมประชากรใน ระดับจังหวัด       

ในระดับตําบล และหมูบาน ตามลําดับ 
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ภาคผนวก 7 
การจัดระดับความสําคัญของผลการตรวจสอบ 

(Audit Rating) 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 7 

การจัดระดับความสําคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหผลการตรวจสอบสะทอนถึงความเส่ียงที่ สําคัญ ในแตละกิจกรรม 

ตรวจสอบ 

 : เพ่ือใหหนวยรับตรวจ และผูบ ริหารที่ เกี่ยวของไดทราบจุดดี  จุดดอยของ

ภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ 

ระดับความสําคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) 

ระดับความสําคัญ เกณฑการพิจารณา 

ดี 

(Excellence) 

- ระบบการควบคุมภายในโดยรวมเพียงพอ และไดปฏิบัติตามระบบ         

    การควบคุมที่วางไวอยางตอเน่ือง 

- ไมพบประเด็น/ขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่มีความเส่ียงสูง (H = 0) 

- พบประเด็น/ขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่มีความเส่ียงปานกลาง (M) ไมเกิน ๒ เร่ือง 

- พบประเด็น/ขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่มีความเส่ียงต่ํา (L) ไมเกิน ๔ เร่ือง 

นาพอใจ 

(Satisfactory) 

- ระบบการควบคุมภายในโดยรวมเพียงพอ แตไมปฏิบัติตามในบางเร่ือง 

- ไมพบประเด็น/ขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่มีความเส่ียงสูง (H = 0) 

- พบประเด็น/ขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่มีความเส่ียงปานกลาง (M) ไมเกิน ๔ เร่ือง 

- หากมีประเด็น/ขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่มีความเส่ียงปานกลาง (M) ซํ้าหรือไมมี

การแกไขจะลดระดับต่ําลงไปอีก ๑ ระดับ 

ควรปรับปรุง 

(Improvement) 

- ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูยังไมครอบคลุมความเส่ียงที่สําคัญ ทําใหเกิด

ความเสียหาย หรือผลกระทบตอระบบงาน ช่ือเสียง และภาพลักษณขององคกร 

- พบประเด็น/ขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่มีความเส่ียงสูง (H) 

- พบประเด็น/ขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่มีความเส่ียงปานกลาง (M) มากกวา       

๔ เร่ือง 

 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงมหาดไทย ผ 6-1 



 
 
 

 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑตางๆ 
ขององคการจัดการนํ้าเสียท่ีเก่ียวของ 

 



 

 

 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายใน 

ของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรม 

 



 
 
 

 

ขอบังคับองคการจัดการนํ้าเสีย ฉบับท่ี 57  
วาดวยการจัดแบงสวนงาน 

ขององคการจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2554 
 










































































































































































