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ส่วนท ๑ 

วิสัยทัศน่ พันธกจ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 



ส่วนที่ ๑ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกIงินท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ (Mission) 
๑. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือตัดวงจร 
อาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 
๒. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๓. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมาตรฐาน 
สู่ความเป็นเลิศ 
๔. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
๖. ประขาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ 
ประขาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ 
๗. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจัง 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาและผลักดันการบังตับใช้กฎหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากลประกอบด้วยเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ดังนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ กฎหมายได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี ๔ มีความพร้อมในการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: บูรณาการด้านการข่าวเพื่อนำไปสู่การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และ 
สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ดังนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. 
ได้อย่างเหมาะสม 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
นำไปสู่การดำเนินคดี 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ การตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพ่ือนำhiสู่การดำเนินคดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเพ่ือให้การปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑ ด้าน ดังนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขนและประขาขนมีความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือในการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๒ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔: เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ดังนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ บุคลากรมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เป้าประสงค์ท่ี ๓ ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: เสริมสร้างเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน 
องค์กรอย่างจริงจัง ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑ ด้าน ดังนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ สำนักงาน ปปง. มีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนเกิดความเข่ือม่ัน 

๓ 



ส่วนที่ ๒ 
อำนาจหน้าท่ี ภารกจเเละการแบ่งส่วนงาน 

• อำนาจหน้าท่ี ภารกิจ 
• การแบ่งส่วนงาน 
• แผนผังการแบ่งส่วนงาน 



ส่วนที่ ๒ 
อำนาจหน้าท่ี ภารกิจและการแบ่งส่วนงาน 

๑. อำนาจหน้าท่ีและภารกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ และ 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. รับผิดขอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีอำนาจหน้าท่ีและ 
ภารกิจ 

๑. ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน ปปง. 
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 

๒. การแบ่งส่วนงานภายใน 
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มให้เป็นไปตาม 

กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม 
เป็นผู้ช่วย 

๕ 



. แผนผังการแบ่งส่วนงานภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ข้าราชการ 
ผอ.ตน. 



ส่วนที่ ๓ 

ผังงาน (Flowchart) 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 



ส่วนที่ ๓ 
ผังงาน (F lowchar t ) และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

การวางแผนตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทำรายงานแลร 
ติดตามผล 

การสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้น 

การประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 

การประเมินความเส่ียง 

การวางแผนการตรวจสอบ 
- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจำปิ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 
- การรวบรวมหลักฐาน 
- การรวบรวมกระดาษทำการ 
- การสรุปผลการตรวจสอบ 

T 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทำรายงาน 
รปแบบรายงาน เ 

การติดตามผล 

กระดาษ 
ทำการ 

๘ 



รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 
(รัน/ช่ัวโมง) 

กฎหมาย/ 
เอกสารอ้างอิง/ 

แบบฟอร์ม 
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานอิสระท่ีทำหน้าท่ี 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน 
สำนักงาน ปปง. โดยมีรัตถประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือผ้ปฦบัติงาน 
ทุกระดับของสำนักงาน ปปง. ให้สามารถปฏิบีตหน้าท่ีของตนให้มี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนโดยมีกลุ่มตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการ 
วิเคราะห์ ประเมิน ให้ดำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเพ่ือเป็น 
การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ัน วัตถุประสงค์ของการ 
ตรวจสอบภายในยังรวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในท่ี 
ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมอีกด้วย 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนวปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง 

๒. การจัดองค์กรของการตรวจสอบภายใน 
๑. เป็นหน่วยอิสระ ทำหน้าท่ีเป็นฝ่ายวิชาการ (Staff 

Function) ไม่มีอำนาจส่ังการ 
๒. ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
๓. เป็นบุคคล หรือคณะบุคคลตามความเหมาะสมของขนาด 

ส่วนราชการ 
๔. การติดต่อประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้อำนวยการ 

กลุ่มตรวจสอบภายในติดต่อประสานงานโดยตรงรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายใน นำเสนอโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัณชีกลาง 

๓. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
๑. สอบทานและรายงานความเช่ือถือไต้และความครบถ้วน 

ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการท่ีใช้1นการ 
วินิจฉัยและวัดผล 

๒. สอบทานระบบงานท่ีมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงาน 
และการรายงานวาใดมิการปฏิบตทสอดคลองกบนเยบาย แผนงาน 
ระเบียบปฏิบัติท่ีวางๆ  ไว้ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๓. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และ 
ทดสอบว่าทรัพย์สินน้ันมีอยู่จริง 

๔. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรชององค์กรเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ชองส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนวปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง 

๙ 



ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 
(รัน/ช่ัวโมง) 

กฎหมาย/ 
เอกสารอ้างอิง/ 

แบบฟอร์ม 
๕. สอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพ่ือให้แน่ใจว่า 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีวางไว้ และมีการ 
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนด 

๔. หน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน 
๑. วินิจฉัยความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในทาง 

การเงินและการบัญชีว่ามีลักษณะของการควบคุมภายในท่ีดี 
๒. สอบทานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการเงินว่าได้ 

ดำเนินการอย่างถูกต้องตามคำส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมาย 
โดยมิชักข้า และเป็นไปโดยประหยัด 

๓. พิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขและดำเนินการ 
วิเคราะห์ 

๔. สืบสวนและเสนอแนะวิธีบีองกันเกี่ยวกับการรั่วไหล 
และหรือการทุจริตในทรัพย์สินหรือรายรับต่าง ๆ ของทางราขการ 

๕. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน สตง. และ คณะกรรมการตรวจสอบภาค 
ราขการ คตป.) 

๖ . ปฏิบัติงานใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนวปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง 

๕. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
๑. มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และมีความชำนาญ 

งานด้านตรวจสอบบัญชี 
๒. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
๓. มีความซื่อสัตย์ และมีอุดมคติ 
๔. มีความคิดริเริ่ม ช่างสังเกต และมีไหวพริบดี 
๕. มีอิสระ (Independent) ทั้งในการปฏิบัติ งานและ 

ในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ 
๖ . มีความรูในด้านงบประมาณ 
๗. มีความรู้1นด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ 

มีความสามารถในการวิเคราะห์ปิญหาต่าง ๆ ได้ดี 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนวปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง 

๑๐ 



สรุป 
งานตรวจสอบภายใน เป็นงานท่ีจะต้องใช้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถ 

ด้านวิชาการหลายประเภท นอกจากจะเช่ียวชาญทางด้านการบัญชี ทางด้านกฎหมายและด้านงบประมาณแล้ว 
จะต้องมีความรอบรู้ ตลอดจนมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติมาแล้ว นอกจากน้ันยังต้องเป็นผู้ท่ีมีอุดมคติมีมนุษย์ 
สัมพันธ์ที่ดี และมีความซ่ือสัตย์สุจริตในหน้าท่ี (ตรวจสอบภายในจะเป็นเสมือนตัวแทนชองหัวหน้าส่วนราชการ 
ในการท่ีตรวจสอบทบทวนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานการเงิน บัญชี 
และงบประมาณ ว่ามีการดำเนินงานถูกต้องตามกำหนดเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีบีญหาอะไรในทาง 
ปฏิบัติ ควรจะแก้Iขปิญหาอย่างไร ตลอดจนกระตุ้นเจ้าหน้าท่ีทุกระดับให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงาน 
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ และไม่มีป้ญหาเหลืออยู่หรือมีปิญหาน้อยท่ีสุด 
เม่ือผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. กรมบัญชีกลาง มาดำเนินการตรวจสอบ 

กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน 

ลาดบท รายละเอยดขนตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา กฎหมาย/ 
ดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง/ 
(วัน/ช่ัวโมง) แบบฟอร์ม 

๑. กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ๓ วัน ระเบียบ 
๑.๑ วัตถุประสงค์ กระทรวงการคลัง 

กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีจ้ดต้ังข้ึน เพ่ือ ว่าด้วยการ 
ให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความม่ันใจต่อความมี ตรวจสอบภายใน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความตุ้มค่าของ ของส่วนราชการ 
การใช้จ่ายเงิน รวมท้ังความถูกต้องเช่ือถือได้ชองข้อมูลทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๒ สายการบังคับบัญชา แนวปฏิบัติการ 

- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุด ตรวจสอบภายใน 
ชองกลุ่ม และมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 

- การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปีให้ผู้อำนวยการ 
กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในรายงานผลการ 
ตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
๑.๓ อำนาจหน้าท่ี 

- กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. และมีอำนาจใน 
การเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับงาน 
ตรวจสอบ 

๑๑ 



ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 
(วัน/ข้ัวโมง) 

กฎหมาย/ 
เอกสารอ้างอิง/ 

แบบฟอร์ม 
- กล่มตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าท่ีในการกำหนด 

นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือการ 
แก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความ 
รับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็น 
เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 

- ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทัง 
การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบการ 
ดำเนินงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. วิธีดำเนินงานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
๒.๑ องค์ประกอบสำคัญของการตรวจสอบภายใน 

๑. การทบทวนระบบการควบคุมภายใน (System of 
Internal Control) เป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ตรวจสอบจะต้อง 
สำรวจก่อนท่ีจะวางแผนการตรวจสอบ เพราะส่วนราชการใด 
ก็ตามที่มีระบบการควบคุมภายในดีย่อมเป็นที่แนใจได้ในขั้นแรกว่า 
สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล และถูกข้ันตอน 
ซึ่งจะช่วยลดงานด้านการตรวจสอบภายใน กล่าวคือไม่จำเป็นต้อง 
ตรวจสอบในรายละเอียดเพราะมีระบบการควบคุมดีอยู่แล้ว 

๒. ตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายเงินว่าได้ 
ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายท่ีได้ 
กำหนดไว้ 

๓. ตรวจสอบความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
ซึ่งได้แก่การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ ตลอดจนสมุดบัญชีต่าง ๆ 
ว่าได้มีการทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง 

๔. ให้บริการด้านวิชาการ โดยให้คำแนะนำและช่วยปรับปรุง 
งานด้านต่าง ๆ ที่ตรวจพบหรือมอบหมายเป็นกรณีพีเศษ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบมาจากแหล่งต่างๆ ที่สำคัญ 

๓ แหล่ง คือ 
๑. จากสมุดบัญชี ทะเบียน หริอเอกสารต่าง ๆ ทจะตอง 

นำมาตรวจสอบและทบทวน ลักษณะของเอกสาร สมุดบัญชีและ 
ทะเบียนต่าง ๆ จะเหมือนกันส่วนใหญ่ แต่ถ้าหน่วยงานใดใช้ 
เคร่ืองจักร หรือใช้คอมพิวเตอร์บันทึกรายการบัญชี ลักษณะ 

๑๕วัน ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนว ปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง 

๑๒ 



ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 
(รัน/ช่ัวโมง) 

กฎหมาย/ 
เอกสารอ้างอิง/ 

แบบฟอร์ม 
เอกสาร สมุดบัญชีก็จะผิดแผกแตกต่างออกไป 

๒. จากการพิสูจน์ความถูกต้องโดยวิธีการตรวจนับ หรือ 
ขอเอกสารการยืนยันยอด เน่ืองจากลักษณะงานตรวจสอบ 
ภายในนอกจากจะตรวจสอบภายในนอกจากจะตรวจสอบถูกต้อง 
ของเอกสาร สมุดบัญชีต่าง ๆ แล้ว ยังจะต้องดำเนินการ 
ตรวจสอบทรัพย์สินและวัสดุต่าง ๆ ว่าไต้มีการเก็บรักษาอย่าง 
ครบถ้วน หรือไม่ การตรวจสอบเหล่าน้ีจำเป็นจะต้องดำเนินการ 
ตรวจนับเองไปสังเกตการตรวจนับของคณะกรรมการเป็นคร้ัง 
คราว หรืออาจขอให้ผู้รับผิดชอบทำงบยืนยันยอดมาให้ก็ไต้ 

๓. โดยวิธีสอบถาม พูดคุย หรือรับพิงจากผู้ปฏิบัติท่ี 
เก่ียวข้องทุกระดับจากการสังเกต ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องใช้ 
ไหวพริบสังเกตลักษณะการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือนำมา 
ประกอบการพิจารณาดำเนินการตรวจสอบตลอดจนรายงาน 
ผลไต้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
ตลอดจนรัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานแต่ละหน่วย เพ่ือจะ 
ไต้ทราบถืงบีญหาและพิจารณาแก้1ขไต้ถูกจุดและทันต่อ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดช้ิน 

๓. ระบบการควบคุมภายในลับการตรวจสอบภายใน 
การควบคมภายในและองค์ประกอบท่ีลำคัณ 

การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายความว่า 
กระบวนวิธีการหรือระบบต่าง ๆ ที่ไต้คิดค้นขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน 
หรือส่วนราชการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล สามารถท่ีจะ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนความเช่ือถือไต้ของข้อมูลต้าน 
บัญชีและการเงิน ก่อให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินของส่วน 
ราชการ และกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามระบบ 
และแบบแผนท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด การควบคุมภายในมี 
องค์ประกอบท่ีสำคัญรวมอยู่ดังต่อไปน้ี 

๑. การแบ่งสายงาน (Organization) เพ่ือพิจารณาว่า 
สำนักงาน ปปง. มีการแบ่งสายงานที'ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดงาน 
ซ้อนงาน หรือมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีล่าข้าไม่จำเป็น 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนวปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง 

๑๓ 



ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 
(วัน/ข้ัวโมง) 

กฎหมาย/ 
เอกสารอ้างอิง/ 

แบบฟอร์ม 
๒. การวางแผนงานและระเบียบปฏิบัติ (Policies & 

Procedures) โดยพิจารณาว่า ลำนักงานมีนโยบายท่ีจะ 
ดำเนินการเร่ืองน้ันประการใด ตลอดจนออกระเบียบให้เจ้าหน้าท่ี 
ถือปฏิบัติภายในกรอบที่วางไว้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม 
พิจารณาและดำเนินการไปโนแนวเดียวกัน 

๓. การวางมาตรฐานเพ่ือวัดผลงาน (Standards of 
Performance) วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมผลการปฏิบัติงานให้ 
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ตลอดจนวัดผลการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานแต่ละหน่วย เพ่ือจะได้ทราบถืงบีญหาและพิจารณา 
แกไขได้ถูกจุดและทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

๔. การลงบันทึกเก็บสถิติและการจัดทำรายงาน 
(Records & Reports) เพ่ือท่ีจะทราบผลการปฏิบัติงาน 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ นอกจากน้ันข้อมูลท่ีลงบันทึกจะ 
นำมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนในปีต่อ ๆ ไป 

การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญใน 
ระบบการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะตรวจสอบ 
ความถูกต้อง เสนอแนะ ตลอดจนกระตุ้นการปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิผล เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้บริหารในการ 
ติดตามผลและแก้บีญหาไต้อย่างใกล้ชิด 

๔. วิธีการสำรวจระบบการควบคุมภายใน 
เม่ือผู้ตรวจสอบภายในจะเร่ิมดำเนินการสอบทาน 

ระบบการควบคุมภายใน วิธีการสอบทานที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปมี 
๒ วิธี คือ 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำแบบสอบถามวิธีการ 
ดำเนินงานในแต่ละเร่ืองและแต่ละข้ันตอน การร่างแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุม 
ภายในท่ีวางไว้ วิธีการนั้ เป็นวิธีการท่ีละเอียดใช้เวลามาก 
ตลอดจนต้องคำนึงถืงผู้ตอบแบบสอบถามว่าเต็มใจหรือมีเวลา 
ตอบให้ภายในกำหนดเวลาหรือไม่ 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในใช้ริธีสังเกตสอบถาม หรือ 
สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ตลอดจนพิจารณาจากเอกสารและ 
ระบบการทำงานแล้วจึงนำข้อมูลเหล่าน้ันมากำหนดโดย 
เปรียบเทียบกับมาตรธานท่ีมีอย'ต่อไปการเลือกวิธีการ 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราขการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนวปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญขีกลาง 

๑๔ 



ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 
(วัน/ข้ัวโมง) 

กฎหมาย/ 
เอกสารอ้างอิง/ 

แบบฟอร์ม 
สำรวจระบบควบคุมภายในให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะใข้วธีหนึ่ง หรือวิธีผสมก็ได้แล้วแต่ 
ความเหมาะสมของสภาพการทำงาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ จะ 
นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีวางไว้ผลก็คือผู้ตรวจสอบ 
ภายในจะทราบได้ว่ามีระบบหรือข้ันตอนใดไม่รัดคุม และใน 
การท่ีจะพิจารณาและตัดสินใจว่าจะวางขอบเขตงานให้ได้ท้ัง 
ในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยปกติหลักเกณฑ์ท่ีใข้1นการ 
ตัดสินใจวางขอบเขตการตรวจสอบภายในมีดังนี้ คือ 
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• ตรวจสอบเนนจุดทเมรัดกุมก่อน 
• พิจารณาปริมาณงานทั้งหมดที่จะต้องตรวจสอบ 

พิจารณาต้านอัตรากำลังที่หน่วยตรวจสอบภายในมีอยู่ 
พิจารณาถึงเวลาที่มีอย่จำกัด 

๕. แผนการตรวจสอบและการดำเนินการตรวจสอบ 
๑. แผนการตรวจสอบ 

แผนmรปฏิบัติงานท่ีไต้เตรียมข้ึนเพ่ือปฏิบัติตาม 
แผนและข้ันตอนการตรวจสอบท้ังหมดของผู้ตรวจสอบภายใน 
ในการท่ีจะใข้เป็นแนวทางในการทำงาน และเสนอผลการ 
ตรวจสอบในท่ีสุด แผนการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วย หัวข้อ 
รายละเอียดท่ีจะดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนกำหนด 
ระยะเวลาท่ีจะปฏิบัติงาน และลายมือข่ือของผู้ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบน้ีจะเป็นประโยขน่อย่างย่ิงสำหรับ 
ผู้อำนวยการกสุ่มตรวจสอบ ในการท่ีจะควบคุม และติดตาม 
ผลงานว่าดำเนินไปเพียงใดโดยปกติแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะมี 
แผนตรวจสอบประจำ ซึ่งหมายถึงงานที่จะต้องตรวจสอบเป็น 
ประจำทุกเดือน ทุกงวด หรือทุกปี ในกรณีท่ีไต้รับมอบหมายงาน 
เป็นพิเศษ ก็จะต้องจัดทำแผนปฏิบํติเฉพาะขึ้น เพ่ือดำเนินงาน 
เป็นเร่ือง ๆ ไป 

๒. หลักเกณฑ์ท่ีใข้ในการตรวจสอบ 
การดำเนินการตรวจสอบปกติจะทำกันเป็นคณะ 

โดยมีผู้อำนวยการกสุ่มเป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบ ในกรณี 
เข่นน้ีผู้อำนวยการกสุ่มตรวจสอบภายในจะเป็นผู้วางขอบเขต 
และแผนการตรวจสอบ การวางแผนท่ีดี นอกจากจะคำนึงถึง 

๕ วัน ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราขการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แนวปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน 
กรมบัญชีกลาง 

๑๕ 



ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 
(วัน/ข้ัวโมง) 

กฎหมาย/ 
เอกสารอ้างอิง/ 

แบบฟอร์ม 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะต้องมีในแผนการตรวจสอบดังกล่าว 
ข้างต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในยังจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ 
ดังนี้คือ 

๒.๑ ผลการสำรวจระบบการควบคุมภายใน ซึ่งใน 
ขั้นนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะทราบไต้แล้วว่า มีขั้นตอนใดบ้างที่ 
ยังไม่เรียบร้อยและไม่รัดกุม จำเป็นจะต้องตรวจสอบโดย 
ละเอียด และข้ันตอนใดท่ีอาจจะไม่ต้องตรวจสอบถ้าไม่มีเวลา 
เพราะมีระบบดีอยู่แล้ว 

๒.๒ การวางขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 
เม่ือทราบถึงปิญหาต้านการปฏิบติงานดังกล่าวแล้ว ผู้ 
ตรวจสอบภายในจะวางขอบเขต ตลอดจนวิธีการตรวจสอบ 
เป็นรายละเอียดเฉพาะเร่ืองไป ในข้ันน้ี ผู้ตรวจสอบภายใน 
จะต้องคำนึงถึงปริมาณงานท่ีจะต้องตรวจสอบ อัตรากำลังที่มี 
อยู่ ความสามารถและความร่วมมือของผู้ถูกตรวจสอบ 
ระยะเวลาท่ีมีอยู่จำกัด ตลอดจนคุณวุฒิและความสามารถ 
ของเจ้าหน้าท่ีโนหน่วยตรวจสอบภายใน แล้วจึงพิจารณาวาง 
ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบในข้ันสุดท้าย 

แผนการตรวจสอบจะไม่มีมาตรฐาน เน่ืองจากการ 
กำหนดมาตรฐานการทำงานต้านตรวจสอบเท่ากับเป็นการ 
จำกัดแนวความคิด และวิธีการดำเนินการของ ผู้ตรวจสอบ 
ซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบมากกว่ามาตรฐานที่วางไว้หรือ 
อาจจะต้องคิดต้นเทคนิคใหม่ ๆ มาดำเนินการเน่ืองจาก 
อุปนิสัยของบุคคล วิธีการทำงาน สายงาน ตลอดจน 
ระบบงานท่ีแตกต่าง เพราะฉะน้ัน ขอบเขต และวิธีการ 
ตรวจสอบท่ีดีและมีประสิทธิผลจึงจำเป็นจะต้องจัดทำโดยผู้ 
ตรวจสอบภายใน โดยมีหลักเกณฑ์เพียงกว้าง ๆ ว่า จะต้อง 
เป็นแผนท่ีดี ผ่านการศึกษาต้านระบบการควบคุมภายในมา 
อย่างดีตลอดจนมีรายละเอียด เทคนิค และวิธีการดำเนินการ 
เพ่ือใท้1ด้มาซ่ึงข้อมูลท่ีต้องการและเป็นหลักฐานประกอบท่ี 
เพียงพอแก่การเสนอรายงาน 

๑ ๖ 



ลำดับท่ี 
17 

รายละเอียดขันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา กฎหมาย/ 
ดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง/ 

(วัน/ 
ชั่วโมง) 

แบบฟอร์ม 

๓. กระดาษทำการ V 

ขืนอยู่กับ ระเบียบ 
กระดาษทำการ คือ รูปฟอร์มที่ผู้ตรวจสอบภายในออกแบบขึ้น ความยาก กระทรวงการคลัง 

อาจจะอยู่เนลักษณะตาราง การวิเคราะห่ การสรุปผล และอิน ๆ กโดแลวแต่ ง่ายของ ว่าด้วยการ 
กรณีเพ่ือใช้เป็นเอกสารในการลงบันทึกผลการตรวจสอบ ตลอดจนเป็นเอกสาร แต่ละเร่ือง ตรวจสอบภายใน 
ประกอบการรายงานผล 

ที่ 

ของส่วนราขการ 
การวางรูปฟอร์มกระดาษทำการน้ัน ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ภาย1นจะตองทราบถงแผนตลอดจนวธการดาเนินการตรวจสอบแลววา 
97 ทุ o ค 17 

ตองการตรวจสอบอะไร และจากการสารวจระบบการควบคุมภาย เน มขอมูล 
แนวปฏิบัติการ 

อะไรบ้าง ในเร่ืองต่าง ๆ ที่จะตรวจสอบแต่ละเรื่อง แล้วจึงดำเนินวาง รูปฟอร์ม ตรวจสอบภายใน 
กระดาษทำการให้สามารถลงบันทึก และสรุปผลข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเสนอผลลัพธ์ กรมบัญชีกลาง 
ตามแผนตรวจสอบทีวางๆ ไว้ ลักษณะของกระดาษทำการควรมีข้อมูลเหล่านิ คือ 

- ขื่อเรื่องที่ตรวจ - วน เดอน ป ทีตรวจ 
- หน่วยงานทีตรวจ 
- วิธีที่1ข้ในการตรวจ 
- ข้อจำกัดในการตรวจ 
- ความเหน 
- ลายมือช่ือผู้ตรวจ 

๖. รายงานการตรวจสอบ ระเบียบ 
4Tฟ่ 27 6) 47 17 1 4 ะ * 

รายงานทผูตรวจสอบภายเนเสนอหวหนาสวนราขการทราบถงผล 
07 

กระทรวงการคลง 
1 4T» 4 7 A ทุ 17 

การปฏบ้ตงาน ตลอดจนผลการตรวจสอบตามแผนทิวาง1ว รายงานการ 
1 17 

ว่าดวยการ 
ตรวจสอบอาจแยกใดเบน ๒ ลักษณะ คือ „, . , 9 , 

ตรวจสอบภาย๒ ๑. รายงานด้วยวาจา คือ รายงานโดยตรง ต่อหัวหน้าส่วน ของส่วนราชการ 
ราชการด้วยวาจา รายงานในลักษณะน้ีจะทำกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถจะรอการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ยกร่างได้ หรีอกรณีท่ี ผู้ตรวจสอบ ภายในเห็นว่าไม่สมควรจะรายงาน ทันทีที่ โดย ลายลักษณ์อักษร เพราะอาจจะไม่เหมาะสม ทราบ แนวปฏิบัติการ 

๒. รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร คือ รายงานผลงานตามปกติ ส่วน ตรวจสอบภายใน 
ใหญ่จะรายงานเฉพาะจุดท่ีเป็นบีญหา กรมบัญชีกลาง 

๑๗ 



ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 
(วัน/ช่ัวโมง) 

กฎหมาย/ 
เอกสารอ้างอิง/ 

แบบฟอร์ม 
หรือมีการทุจริต รายงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรน้ี อาจแยก 
ได้เป็น ๒ ประเภทคือ 

๑. รายงานท่ีเป็นทางการ คือ รายงานท่ีมีรูปฟอร์ม 
มาตรฐานและมีข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ชื่อส่วนราชการ งวดปีท่ี 
ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบตลอดจนวิธีการ ผลการ 
ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และช่ือผู้ตรวจสอบ 

๒. รายงานที'ไม'เป็นทางการ คือ รายงานที'เป็น 
ลายลักษณ์อักษรแต่ผู้ตรวจสอบจัดทำแบบไม'มีรูปแบบ ซึ่ง 
อาจจะเป็นรายงานพิเศษเฉพาะเร่ือง หรืออ่ืน ๆ 

ในการจัดทำรายงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้ตรวจลอบภายในจะต้องรวบรวมผลการตรวจสอบ 
ข้อคิดเห็นตลอดจนสรุปผลต่าง ๆ จากกระดาษทำการ 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้ ควรจะแยกว่ามีบีญหาใดท่ีสำคัญ 
และไม่สำคัญบ้าง การรายงานควรจะรายงานเฉพาะปิญหาท่ี 
สำคัญ กล่าวคือเป็นปิญหาท่ีเกิดจากการทุจริตหรือทำให้ 
เสียหายแก่สำนักงาน ปปง. หรือเป็นป้ญหาด้านระเบียบ 
ปฏิบ้ติช่ืงไม่คล่องตัว ไม่รัดกุม และขาดประสิทธิภาพ ซึ่ง 
อาจจะมีผลเสียหายส่วนปิญหาด้านข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเป็น 
ประจำ เข่น การบวกเลขผิด การลงบันทึกบัญชีผิดบาง 
รายการ เป็นปิญหาท่ี1ไม่สำคัญ และไม'ควรจะลงในรายงาน 
ยกเว้นกรณีท่ีได้ข้ีแจงกับเจ้าหน้าท่ีแล้วไม่ปฏิบัติตาม 

รายละเอียดของรายงาน จะต้องผ่านการสอบทาน 
แล้วว่าได้ใช้คำพดท่ีกะทัดรัดขัดเจนและเป็นไปตามท่ีต้องการ 

'บ่ 

จะรายงาน เป็นรายงานท่ีได้ผ่านการตรวจสอบหาข้อเท็จจวิง 
อย่างถ่องแท้และดำเนินการตามข้ันตอน การตรวจสอบ 
ทุกขั้นตอนแล้วอย่างถูกต้องตามหลักการตรวจสอบที่ดี 
การเสนอรายงานนำเสนอโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

ต้องให้แล้ว 
เสร็จภายโน 
๒ เดือน 
นับจากวันที่ 
ตรวจสอบ 
เสร็จตาม 
แผน 

๑๘ 


