คูมือปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

คํานํา
งานตรวจสอบภายในเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารราชการในป จ จุ บั น
งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและสรางประโยชนแกองคกร ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่กลาว ผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ความรู
ในองคกร ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกรมควบคุมมลพิษ ผูจัดทําไดรวบรวม
เนื้อหาสาระจากระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานตางๆ เชน แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2555 และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยของรัฐ พ.ศ.2561 เปนตน เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ลักษณะงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ให ผู ตรวจสอบภายในสามารถนํ าหลัก การปฏิบัติง านไปใชในการตรวจสอบได อยางมี
ประสิทธิ ภาพ ประสิ ทธิผ ล เพื่ อส งเสริ มให ร ะบบการตรวจสอบภายในของกรมควบคุ มมลพิ ษเปน ไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบตอไป
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บทที่ ๑
บทนํา
การตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและ
เปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
จะชวยใหหนวยงานของรัฐบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ
หนวยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูดํารงตําแหนงสูงสุดในหนวยงานตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐหรือดํารงตําแหนง
อื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ
หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน คื อ การปฏิบั ติงานตรวจสอบภายในต องสามารถประเมินและชว ย
สนับสนุนใหมีการปรับปรุง กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของหนวยงานของรัฐ โดยใช
วิธี การที่เ ป น ระบบ หลั กเกณฑ และอาศั ยความเสี่ย งของหนว ยงานของรัฐ ทั้งนี้การตรวจสอบภายใน จะมีความ
นาเชื่อถือและเพิ่มคุณคา เมื่อผูตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก และการประเมินผลของผูตรวจสอบภายใน
ไดกอใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน อยางลึกซึ้ง รวมทั้งไดคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทํา
หนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห
ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกร สามารถปฏิบัติหนาที่
และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของหนวยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง
๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรั บ
ตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง
๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน รวมทั้งขอกําหนดอื่นของหนวยงานของรัฐ
๓) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง
๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ใหมี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น
๕) วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร

๒

ประเภทของการตรวจสอบ
ประเภทของการตรวจสอบเปน ๖ ประเภท ไดแก
๑. การตรวจสอบดานการเงิน ( Financial Auditing)
๒. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Performance Auditing)
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
๔. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Informantion Auditing)
๖. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing)
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(๑) กําหนดเปา หมาย ทิ ศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานของรัฐ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลที่ดี
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ ของการควบคุมภายในของหนวยงานของ
รัฐดวย
(๒) กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน ความเหมาะสมของ
กฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๓) จัดทําการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงาน ผลการ
ประเมิน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดําเนินงานเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐและ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(๔) จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี ในกรณีที่หนวยงาน
ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต หนึ่งปขึ้นไป ใหนํามาใชประกอบการพิจ ารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจําปดวย
(๕) ปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติตามขอ (๔)
(๖) จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ภายในเวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่
ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที
(๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจเพื่อใหการปรับปรุง แกไข
ของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
(๘) ในกรณีมีความจําเปนต องอาศัยผูเชี่ย วชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขต และ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผูรับจาง รวมทั้งขอเสนอ
โครงการของผูรับจาง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป
(๙) ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษาแกหัวหนาหนวยงานของรัฐ หนวยรับตรวจและผูที่เกี่ยวของ
(๑๐) ประสานงานกั บ ผู ส อบบั ญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ คณะกรรมการอื่ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
เชนเดียวกัน และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม เรื่องที่
สําคัญอยางเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหนาหนวยงานของรัฐ

๓

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย ๒ สวน คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานดาน
การปฏิบัติงาน
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเป นไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรยึดจริยธรรมไวเปน หลั ก
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ความซื่อสัตย (Integrity) ความซื่อสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและทํา
ใหดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ในการรวบรวมขอมูล ประเมินผล และรายงานดวยความไมลําเอียง ผูตรวจสอบภายใน ตองทําหนาที่อยางเปนธรรม
ในทุกๆ สถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิด ของบุคคลอื่นเขามามีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบัติงาน
๓. การปกปดความลับ (Conﬁdentiality) ผูตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณคาและสิทธิของ ผูเปน
เจาของขอมูลที่ไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาต จากผูที่มีอํานาจ
หนาที่โดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณีที่มีพันธะในแงของงานอาชีพและเกี่ยวของกับกฎหมายเทานั้น
๔. ความสามารถในหนาที่ (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะนําความรู ทักษะ และ ประสบการณ
มาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
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อธิบดี

รองอธิบดี (๓)
สํานักงานเลขานุการกรม
กองจัดการคุณภาพนํ้า
กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสี ยง

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองกฎหมาย

กองตรวจมลพิษ
กองจัดการกากของเสี ย
และของอันตราย

ศูนย์ปฏิบตั ิการวิเคราะห์
มลพิษและสิ่ งแวดล้อม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
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บทที่ ๒
กระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ ดวย
ความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบดวย
- การวางแผนการตรวจสอบ
- การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การจัดทํารายงานและติดตามผล
การวางแผนการตรวจสอบ
การวางแผนเปนการคิดลวงหนากอนลงมือปฏิบัติงานจริง จะตรวจสอบเรื่องใด ดวยวัตถุประสงคอะไร
หนวยรับตรวจใด เวลาใด ใชเวลาตรวจสอบเทาใด โดยใชทรัพยากรที่มีอยู ไดแก บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณอยางเหมาะสม การวางแผนการตรวจสอบที่ดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคภายใน
ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณที่กําหนด
การวางแผนการตรวจสอบประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญ 3 เรื่อง ไดแก ประเภทของการวางแผนการ
ตรวจสอบ ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ และการเสนอแผนการตรวจสอบ
๑. ประเภทของการวางแผนการตรวจสอบ แบงเปนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และการ
วางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
๑.๑ แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) เปนแผนงานที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น
ลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยแบงแยกเปนแผนการตรวจสอบระยะยาวและ
แผนการตรวจสอบประจําป
๑.๒ แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทํา
แผนการตรวจสอบเรียบรอยแลว หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองมอบหมายงานผูตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว โดยผูตรวจสอบภายในตองวางแผนการปฏิบัติงานกอนการ
ตรวจสอบ โดยกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บรรลุผลสําเร็จที่ไดรับมอบหมาย
๒. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
๒.๑ สํารวจขอมูลเบื้องตน ทําความเขาใจความคุนเคยเกี่ยวกับระบบงานของหนวยรับตรวจ
๒.๒ ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561
๒.๓ ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง
๒.๔ การวางแผนการตรวจสอบ โดยนําความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อดําเนินการ
๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายใหครอบคลุม ประเด็น
การตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติงาน
๓. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน
๓.๑ แผนการตรวจสอบ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่ออนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกป ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ถาพบขอขัดของควรทบทวน
และปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ อนุมัติ
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๓.๒ แผนการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบ
กอนที่จะดําเนินงานการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๑. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากการทําแผนปฏิบัติงาน ใหจัดทําตารางการปฏิบัติงานการตรวจสอบในรายละเอียดของ งานแต
ละงาน กําหนดวันและระยะเวลาทีใ่ ชในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
๑.๑ แจงหนวยรับตรวจ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในประสานผูบริหารหนวยรับตรวจและ
ผูปฏิบัติงานใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ
๑.๒ จัดบุคลากรตรวจสอบใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน ตามงาน
หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ
๑.๓ บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอยางยอใหทีมตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ
๑.๔ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในประชุมเปด และปดงานตรวจสอบ แกไขปญหาระหวางการ
ตรวจสอบ แกไขปรับปรุงแนวทาง การตรวจสอบใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
๑.๕ การเตรียมการเบื้องตน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบหนวยรับตรวจในการตรวจสอบ ครั้ง
กอน ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน โครงการ ปญหา และรายละเอียดขอมูลที่จําเปนใชในการตรวจสอบ
๒. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เริ่มปฏิบัติงานดวยการประชุมเปดการตรวจสอบระหวางทีมตรวจสอบและหนวยรับตรวจ โดยแจง
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดมอบหมายงานตรวจสอบใหทีมตรวจสอบ ตามความถนัด ความรู
ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
๒.๑ รวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
๒.๒ เขาสังเกตการณปฏิบัติงาน เพื่อหาขอสรุปการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด
๒.๓ ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของ การควบคุม
ภายใน
๒.๔ ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว
๒.๕ ตรวจสอบเชิงวิเคราะห
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ
เวลา การปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแกไขใหเปนไปตามสถานการณไดโดย
สมเหตุสมผล และถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาผู
ตรวจสอบภายใน
การประชุมปดการตรวจสอบเปนขั้นตอนสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นที่สงสัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาขอยุติ แจงกําหนดการออกรายงาน และขอบคุณหนวยรับตรวจ
๓. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบทําการสอบทานการปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณ ตรวจทาน
กระดาษทําการ เอกสาร หลักฐาน สรุปขอที่ตรวจพบ รางรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมิน การปฏิบัติงาน โดย
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
๓.๑ การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอมูล และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่รวบรวมระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได ความเกี่ยวของ และประโยชนที่จะ
นําไปใช กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน รวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะหและประเมินผล การปฏิบัติงาน วาเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของ
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๓.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers) ซึ่งเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในระหวาง การ
ตรวจสอบ เพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ขอมูลจากการวิเคราะห
และผลสรุปของการตรวจสอบ ประเภทของกระดาษทําการ ไดแก กระดาษทําการที่จัดทําขึ้นเอง โดยผูตรวจสอบ
ภายใน กระดาษทําการที่จัดทําโดยหนวยรับตรวจ เชน สําเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน เปนตน และกระดาษ
ทําการที่ไดรับจากบุคคลภายนอก เชน หนังสือยืนยันยอดหนี้ เปนตน ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบและจัดเก็บกระดาษทําการในการตรวจสอบแตละงวดเขาแฟม
๓.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดทายกอนจัดทํารายงาน ผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ที่ไดจากการตรวจสอบ สรุปหาขอตรวจพบ ในดานดี
และปญหาขอบกพรอง สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะที่มีความสําคัญควรคาแกการรายงาน มี
หลักฐานชัดเจน เชื่อถือได จากการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม องคประกอบของขอตรวจพบ ประกอบดวย
- สภาพที่เกิดขึ้นจริง จากการประมวลผล สังเกตการณ สอบทาน สอบถาม และวิเคราะห
- เกณฑการตรวจสอบ ใชหลักเกณฑจากขอกําหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน แผนงาน
- ผลกระทบ โอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปญหานั้น
- สาเหตุ ขอมูลสาเหตุที่เกิดขึ้น
- ขอเสนอแนะ เปนขอมูลที่ผูตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสรางสรรค คํานึงถึง ตนทุน
และผลประโยชนที่จะไดรับ
การจัดทํารายงานและติดตามผล
๑. การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษเพื่อ
ทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ ความเสี่ยงของการ
ควบคุม และเรื่องอื่น ๆ ที่ผูบริหารควรทราบ องคประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงาน มีองคประกอบที่ถูกตอง
ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล สรางสรรค จูงใจ ลักษณะการรายงานเปนลายลักษณอักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงาน
ดวยวาจาอย างไมเ ปน ทางการ โดยจะใชในกรณีเรงดว น เพื่อใหทัน ตอเหตุการณ หรือการรายงานดวยวาจาเปน
ทางการ โดยมีการเขียนรายงานประกอบ ลักษณะของรายงานที่เปนลายลักษณอักษร ควรมีสาระสําคัญดังนี้
๑.๑ บทคัดยอ จัดทําบทคัดยอเพื่อเสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษอยางสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน ได
ใจความ และครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด
๑.๒ สวนแรกเพื่อบอกใหทราบวาตรวจสอบเรื่องอะไร ของหนวยงานใด วัตถุประสงค ขอบเขตการ
ตรวจสอบ โดยแสดงถึงระยะเวลาที่ทําการตรวจสอบ
๑.3 สิ่งที่ตรวจพบ ขอเท็จจริงที่ตรวจพบ ทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข พรอมทั้ง
วิธีการแกไข
๑.4 ขอเสนอแนะ โดยเนนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อ
สั่งการแกไขปรับปรุง ในลักษณะสรางสรรคและสามารถนําไปปฏิบัติได
๑.5 เอกสารประกอบรายงาน

๘

๒. การติดตามผล (Follow Up)
ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดสั่งการหรือไม ประการใด เพื่อใหทราบวาขอตรวจพบ
หรือขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณา
กําหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตาราง กําหนดเวลาที่ใชติดตามรายงานของปกอนในปปจจุบัน
ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผลและเวลา ในการดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของตอการสั่งการและแกไข
ปรับปรุงขอบกพรอง อาจประเมินจากแผนงานหรือ วิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน

๙

แผนผังกระบวนการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)

ยาว

- การจัดทํารายงาน
- รู ปแบบรายงาน
การติดตามผล

๑๐

บทที่ 3
การตรวจสอบภายในของกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุ มมลพิ ษเป น หนว ยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภ ารกิจ
เกี่ยวกับควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการคุมครองและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
การตรวจสอบภายในของกรมควบคุมมลพิษ มีกลุมตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานภายในของกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
๒. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การวางแผนการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล
การวางแผนการตรวจสอบ
ในการวางแผนการตรวจสอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูต รวจสอบภายในควรดําเนินการ ดังนี้
(๑) สํารวจขอมูลเบื้องตน เรียนรูและทําความเขาใจความคุนเคยในงานของหนวยรับตรวจ
อยางละเอียด
(๒) ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่แตละหนวยงานจัดทําขึ้น โดยพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(๓) ประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยระบุ ป จ จั ย เสี่ ย ง วิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง สรุ ป ในภาพรวมของกรม
ของหนวยงานวามีคะแนนเทาใด การจัดลําดับความเสี่ยง โดยนํามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหานอยสุด
(๔) วางแผนการตรวจสอบ ดังนี้
(4.1) การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ป โดยนําลําดับความเสี่ยง มาพิจารณาจัด
ชวงความเสี่ยง กําหนดการเขาตรวจในปปจจุบันหรือปถัดไป ความถี่ของการเขาตรวจสอบ คํานวณคน/วัน ที่จะทํา
การตรวจสอบ
(4.2) กําหนดแผนการตรวจสอบประจําป กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบ เมื่อดําเนินการประเมินความเสี่ยงแลว นําขอมูลมาจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจําป นําเสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกป
(4.3) นําแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติแลว มาประชุมทําความเขาใจและมอบหมายให
ทีมงานตรวจสอบภายในรับไปปฏิบัติและตระเตรียมความพรอมในการตรวจสอบ และจัดทําแผนปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบ ทุกหนวยรับตรวจ โดย
- กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบ
- มีการวางแผนที่เหมาะสม ทําความเขาใจถึงโครงสราง การจัดองคกร วิธีปฏิบัติงานของหนวยรับ
ตรวจ กําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ กําหนดเทคนิคที่ใชในการ
ตรวจสอบ
- กําหนดผูร ับผิดชอบการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาตรวจสอบ และจะตรวจสอบเมื่อใด

๑๑

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
(๑) การแจงผูรับตรวจ ทําหนังสือแจงหนวยรับตรวจ ใหทราบ วัตถุประสงค ขอบเขต และกําหนดวัน
เวลาที่ใชตรวจ
(2) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน ประชุมเตรียมการตรวจสอบ ศึกษารายงานการตรวจสอบงวด
กอน แผนงาน โครงการของหนวยรับตรวจ รวมทั้งรายละเอียด ขอมูลอางอิงที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบ เรื่องที่
จะตรวจสอบ วัตถุประสงค ระยะเวลาในการตรวจสอบ และกระดาษทําการที่ใชในการตรวจสอบ ระหวางปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
(๑) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในมอบหมายงานใหผูตรวจสอบ
(๒) คัดเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ
(๓) กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานที่กําหนด
(๔) นําแผนการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการตรวจสอบ การแกไขแผนการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการ
กลุมตรวจสอบภายในตองประเมินความสมเหตุสมผล
(5) ประชุมปดงานตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอหนวยรับตรวจ
หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในทําการบันทึกสภาพแวดลอม วิธีการปฏิบัติงานและความ
เสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหนวยรับตรวจ เพื่อใชเปนขอมูลใน การวางแผนการตรวจสอบในปถัดไปที่
กลุมตรวจสอบภายในกําหนดไวเปนกระดาษทําการ
การจัดทํารายงานและติดตามผล
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การตรวจสอบ ผู ต รวจสอบภายในรวบรวมหลั กฐานการตรวจสอบที่ ได จ ากการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกระดาษทําการและขอสรุป มาจัดเก็บเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการสรุปและเตรียมประกอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
(๑) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
- กรณีที่ตองทําการรายงานเรงดวนใหทันเหตุการณ ใหรายงานดวยวาจาตอผูอํานวยการกลุมตรวจสอบ
ภายในรับทราบกอนพิจารณาเสนอใหอธิบดีกรมควบคุมมลพิษทราบทันทีที่ตรวจพบ เพราะหากปลอยใหลาชาอาจจะ
มีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานดวยวาจาพรอมเสนอรายงานเปนลายลักษณอักษรภายใน 3 วัน นับจากวันที่
ตรวจพบ
- กรณีปกติรายงานเปนลายลักษณอักษรเสนอผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในตรวจทานและสรุปขอ
ตรวจพบกับหนวยรับตรวจ เพื่อยืนยันถึงความถูกตอง ความเปนจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปดโอกาสใหผูรับตรวจไดชี้แจงและใหความเห็นเพิ่มเติม กอนนําเสนอรายงานการ
ปฏิบัติงานตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ภายใน 16 วัน นับจากวันตรวจสอบแลวเสร็จ
(2) เผยแพรรายงานผลการตรวจสอบให หนวยรับตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวข องทราบและปฏิบั ติ
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบและสั่งการ
(3) การติดตามผล
- เมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษแลว ตองติดตามผล
วาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดมีขอสั่งการหรือไม ประการใด
- ติดตามผลที่หนวยรับตรวจรายงานการแกไขการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน
- ติดตามผลโดยกําหนดในแผนการตรวจสอบปถัดไป ซึ่งจะตรวจทานพรอมกับการตรวจสอบในปถัดไป
- รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบเสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปละ 2 ครั้ง

๑๒
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการ
เอกสารที่ใช
คําอธิบาย
- การสํารวจขอมูล
1) ขอมูลการแบงสวนงาน นโยบาย
1) การสํารวจขอมูลเบื้องตน เพื่อเรียนรู ทํา
เบื้องตน
วัตถุประสงค แผนการปฏิบัติงาน
ความเขาใจเกี่ยวกับงานของหนวยรับตรวจ
- การประเมินผลระบบ
2) สรุปผลการประเมินระบบการควบคุม
2) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
ภายใน
เพื่อใชขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบให
- การประเมินความเสี่ยง
3) สรุปผลการประเมินความเสี่ยงใน
เหมาะสม
- การวางแผนการ
ภาพรวมของกรม ของหนวยงาน
3) การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ
4) แผนการตรวจสอบระยะยาวและ
ตรวจสอบ
- เสนอแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจําป
4) การวางแผนการตรวจสอบ นําลําดับ
ตอ อคพ.
ความเสี่ยงจากการประเมินมาพิจารณา
เพื่อใหไดหนวยงานหรือกิจกรรมที่มีความ
*** ดําเนินการ ภายใน
เสี่ยงสูง ที่ควรวางแผนการตรวจสอบในป
เดือนกันยายนกอน
ปงบประมาณที่ตรวจสอบ
แรกๆ และไลเรียงความเสี่ยงตามลําดับ
การวางแผนการ
แผนการปฏิบัติงาน
การวางแผนการปฏิบตั ิงาน ไดแก การ
ปฏิบัติงาน
กําหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค
ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงาน
แจงเปดการตรวจสอบ
หนังสือการแจงการตรวจสอบใหหนวยรับ
แจงเปดการตรวจสอบ โดยจัดทํา
ตรวจ
๑) หนังสือแจงการตรวจสอบใหหนวยรับ
ตรวจ เพื่อทราบวัตถุประสงค ขอบเขต
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
: ผูตรวจสอบภายใน
2) ประสานใหหนวยรับตรวจจัดเตรียม
เอกสาร จัดเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบในการ
ชี้แจงขอมูลและอํานวยความสะดวก
ประชุมเตรียมความพรอม
1) รายงานการตรวจสอบงวดกอน
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน ประชุม
2) แผนงาน โครงการของหนวยรับตรวจ เตรียมการตรวจสอบ ศึกษารายงานการ
3) กระดาษทําการที่ใชในการตรวจสอบ ตรวจสอบงวดกอน แผนงาน โครงการของ
หนวยรับตรวจ รายละเอียดที่จําเปนตองใชใน
ผูรับผิดชอบ
การตรวจสอบ เรื่องที่จะตรวจสอบ
: ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค ระยะเวลาในการตรวจสอบ
และผูตรวจสอบภายใน
และกระดาษทําการที่ใชในการตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบ
1) แผนงาน โครงการของหนวยรับตรวจ
1) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
2) กระดาษทําการที่ใชในการตรวจสอบ
มอบหมายงานใหผูตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบ
2) คัดเลือกวิธีและเทคนิคการตรวจสอบ
: ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
3) ตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน
และผูตรวจสอบภายใน
ปดการตรวจสอบ
กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบกับ
ประชุมปดการตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ
หนวยรับตรวจ
เพื่อหารือขอสงสัย และสรุปประเด็นขอตรวจ
ผูรับผิดชอบ
พบจากการตรวจสอบพรอมทั้งลงนาม
: ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
รับทราบเปนลายลักษณอักษร ทั้งผู
และผูตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบและหนวยรับตรวจ

๑๓
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการ
เอกสารที่ใช
คําอธิบาย
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
จัดทํารายงาน
๑) บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
๑) ผูตรวจสอบภายในจัดทํารางรายงานโดย
๒) รางรายงานผลการตรวจสอบ
สรุปขอตรวจพบและขอเสนอแนะพรอม
ผูตรวจสอบภายใน
กระดาษทําการประกอบการตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบ
เสนอผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 7
เสนอภายใน
: ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
วัน นับจากวันตรวจสอบแลวเสร็จตาม
7 วัน
และผูตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบ
2) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน สอบ
ผูอํานวยการกลุม
ทานรายงานการตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
ตรวจสอบภายใน
3) สรุปขอตรวจพบกับหนวยรับตรวจ เพื่อ
รางรายงานการตรวจสอบภายในที่ผา นการ ยืนยันถึงความถูกตอง ความเปนจริงของเรื่อง
เสนอภายใน
สอบทานจากผูอาํ นวยการกลุมตรวจสอบ
ที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของ
3 วัน
ภายใน แลว
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปดโอกาส
ใหผูรับตรวจไดชี้แจงและใหความเห็น
หนวยรับตรวจ
เพิ่มเติม ภายใน 3 วัน
ผูรับผิดชอบ
4) เสนอรายงานการตรวจสอบตออธิบดี
- ยืนยันภายใน
: ผูตรวจสอบภายใน
เพื่อทราบและพิจารณาสัง่ การใหหนวยรับ
3 วัน
ตรวจดําเนินการปรับปรุงแกไข ภายใน 3 วัน
- ตภ.เสนอ อคพ.
5) เผยแพรรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน
ภายในใหหนวยรับตรวจและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามทีอ่ ธิบดีกรม
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
1) บันทึกสงรายงานผลการตรวจสอบ
ควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบหรือสั่งการ
เสนอ อคพ.
ภายใน 7 วัน
ตภ.เผยแพร
๒) รายงานผลการตรวจสอบภายใน
6) รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ
ภายใน
๓) บันทึก อคพ. ลงนามสัง่ การหนวยรับ ปละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และรอบ
7 วัน
ตรวจ
12 เดือน
ผูรับผิดชอบ
หนวยรับตรวจและ
: ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูตรวจสอบภายใน
ติดตามผล
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบ
: ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
และผูตรวจสอบภายใน

๑๔

เอกสารอางอิง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราช พ.ศ.2551
2. หลั ก เกณฑ ก ระทรวงการคลั งว า ด ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติก ารตรวจสอบภายในสํ า หรั บ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561
3. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
4. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
5. แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ป พ.ศ.2555
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