
ภาพรวมกระบวนการตรวจสอบภายใน



กระบวนการตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบ

การวางแผนการตรวจสอบการวางแผนการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ

การติดตามผลการตรวจสอบการติดตามผลการตรวจสอบ



แผนการตรวจสอบ

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หวัหน้าหน่วยงานของรฐั

เสนอเสนอ

อนุมตัิ

แผนการปฏบิตังิานแผนการปฏบิตังิาน
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การรวบรวมการรวบรวมการรวบรวมการรวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้นขอ้มูลเบือ้งต้นขอ้มูลเบือ้งต้นขอ้มูลเบือ้งต้นการรวบรวมการรวบรวมการรวบรวมการรวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้นขอ้มูลเบือ้งต้นขอ้มูลเบือ้งต้นขอ้มูลเบือ้งต้น

การระบปุจัจยัเสี่ยงการระบปุจัจยัเสี่ยงการระบปุจัจยัเสี่ยงการระบปุจัจยัเสี่ยงการระบปุจัจยัเสี่ยงการระบปุจัจยัเสี่ยงการระบปุจัจยัเสี่ยงการระบปุจัจยัเสี่ยง

        ครอบคลมุครอบคลมุครอบคลมุครอบคลมุความเสี่ยงทีส่ําคญัความเสี่ยงทีส่ําคญัความเสี่ยงทีส่ําคญัความเสี่ยงทีส่ําคญัของของของของ
        หน่วยงาน งาน โครงการ กจิกรรมหน่วยงาน งาน โครงการ กจิกรรมหน่วยงาน งาน โครงการ กจิกรรมหน่วยงาน งาน โครงการ กจิกรรม

    กาํหนดระดบักาํหนดระดบักาํหนดระดบักาํหนดระดบัของของของของเกณฑค์วามเสี่ยงเกณฑค์วามเสี่ยงเกณฑค์วามเสี่ยงเกณฑค์วามเสี่ยง

การวเิคราะหค์วามเสี่ยงการวเิคราะหค์วามเสี่ยงการวเิคราะหค์วามเสี่ยงการวเิคราะหค์วามเสี่ยงการวเิคราะหค์วามเสี่ยงการวเิคราะหค์วามเสี่ยงการวเิคราะหค์วามเสี่ยงการวเิคราะหค์วามเสี่ยง

การจดัลาํดบัความเสี่ยงการจดัลาํดบัความเสี่ยงการจดัลาํดบัความเสี่ยงการจดัลาํดบัความเสี่ยงการจดัลาํดบัความเสี่ยงการจดัลาํดบัความเสี่ยงการจดัลาํดบัความเสี่ยงการจดัลาํดบัความเสี่ยง

ศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูล
กาํหนดกาํหนดกาํหนดกาํหนดปัจจยัเสี่ยปัจจยัเสี่ยปัจจยัเสี่ยปัจจยัเสี่ยงงงง

และเกณฑ์และเกณฑ์และเกณฑ์และเกณฑ์
ความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยง

    ดาํเนินการดาํเนินการดาํเนินการดาํเนินการ
ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิ

ความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยง

วเิคราะหข์อ้มูลจรงิวเิคราะหข์อ้มูลจรงิวเิคราะหข์อ้มูลจรงิวเิคราะหข์อ้มูลจรงิเปรยีบเทยีบกบัเปรยีบเทยีบกบัเปรยีบเทยีบกบัเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑค์วามเสี่ยงเกณฑค์วามเสี่ยงเกณฑค์วามเสี่ยงเกณฑค์วามเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยงเพือ่วางแผนการตรวจสอบการประเมนิความเสี่ยงเพือ่วางแผนการตรวจสอบการประเมนิความเสี่ยงเพือ่วางแผนการตรวจสอบการประเมนิความเสี่ยงเพือ่วางแผนการตรวจสอบ

เรยีงคะแนนความเสี่ยงเรยีงคะแนนความเสี่ยงเรยีงคะแนนความเสี่ยงเรยีงคะแนนความเสี่ยง
จากสูงไปตํา่จากสูงไปตํา่จากสูงไปตํา่จากสูงไปตํา่
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ประเภทและสาระสําคญัของแผน

แผนการตรวจสอบระยะยาว

แผนการตรวจสอบประจาํปี

*  วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบ

*  ขอบเขตการตรวจสอบ (หน่วยรบัตรวจ

   กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบ เรือ่งทีต่รวจสอบ)

*  ทรพัยากร (ผู้รบัผดิชอบ ระยะเวลา 

  งบประมาณทีใ่ช้ในการตรวจสอบ)

แผนการตรวแผนการตรวแผนการตรวแผนการตรวจสอบจสอบจสอบจสอบแผนการตรวแผนการตรวแผนการตรวแผนการตรวจสอบจสอบจสอบจสอบ

เสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบเสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบเสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบเสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบ



การตรวจสอบการเงนิ

การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

การตรวจสอบการดาํเนนิงาน

การตรวจสอบอืน่ๆ

Consulting Services

Assurance Services
งานบริการให*ความเชื่อมั่น

งานบริการให*คําปรึกษา  การบรกิารให้คาํปรกึษา แนะนํา และบรกิารอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ลกัษณะงานและขอบเขตของงาน
จะเป็นไปตามขอ้ตกลงทีท่าํขึน้รว่มกบัผู้รบับรกิาร



การตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบการเงนิการเงนิการเงนิการเงนิ    (Financial Audit)

     การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้
ของข้อมลูการเงนิและรายงานการเงนิ

การตรวจสอบการปฏบิตัติามการตรวจสอบการปฏบิตัติามการตรวจสอบการปฏบิตัติามการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ กฎระเบยีบ กฎระเบยีบ กฎระเบยีบ (Compliance Audit)

     การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั 
หลกัเกณฑ์ ประกาศ มตคิณะรฐัมนตร ี รวมถงึมาตรฐาน แนวปฏบิตัแิละ
นโยบายทีก่าํหนดไว้

การตรวจสอบการการตรวจสอบการการตรวจสอบการการตรวจสอบการดาํเนินงาน ดาํเนินงาน ดาํเนินงาน ดาํเนินงาน (Performance Audit)

      การตรวจสอบความประหยดั ความมปีระสิทธผิล มปีระสิทธภิาพ 
และความคุ้มคา่ของกจิกรรมทีต่รวจสอบ

การตรวจสอบอืน่ การตรวจสอบอืน่ การตรวจสอบอืน่ การตรวจสอบอืน่ ๆ ๆ ๆ ๆ 

     การตรวจสอบอืน่ ๆ เช่น การตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัของ
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยการประเมนิความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น



ทําความเข*าใจบริบทและ
วัตถุประสงค7ของงาน

ทําความเข*าใจบริบทและ
วัตถุประสงค7ของงาน

รวบรวมข*อมูลรวบรวมข*อมูล

ประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง

กําหนดวัตถุประสงค7กําหนดวัตถุประสงค7

กําหนดขอบเขตกําหนดขอบเขต

จัดสรรทรัพยากรจัดสรรทรัพยากร

แนวทางการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงาน

พันธกิจ วิสัยทัศน
วัตถุประสงค

โครงสร�าง นโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลําดับความสําคัญของ

ความเสี่ยง

• ทบทวนการประเมินผลครั้งก(อน
• ทําความเข�าใจและกําหนดแผนผัง

กระบวนการ
• สัมภาษณผู�ที่เกี่ยวข�อง
• พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
• บันทึกข�อมูล

เพียงพอและเหมาะสม ชัดเจน กระชับ เชื่อมโยงกับ
ผลการประเมินความเสี่ยง

รายละเอยีด/ขัน้ตอน
การตรวจสอบ

จัดทําเอกสารแผน



การปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบ

การตรวจนับการตรวจนับ

การตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบเอกสาร

การคํานวณการคํานวณ

การสัมภาษณ7การสัมภาษณ7

การสังเกตการณ7การสังเกตการณ7

การยืนยันยอดการยืนยันยอด



รวบรวมขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลรวบรวมขอ้มูล

เพยีงพอ เพยีงพอ เพยีงพอ เพยีงพอ น่าเชือ่ถอื น่าเชือ่ถอื น่าเชือ่ถอื น่าเชือ่ถอื     เกีย่วขอ้ง  มปีระโยชน์เกีย่วขอ้ง  มปีระโยชน์เกีย่วขอ้ง  มปีระโยชน์เกีย่วขอ้ง  มปีระโยชน์

วเิคราะหแ์ละประเมนิวเิคราะหแ์ละประเมนิวเิคราะหแ์ละประเมนิวเิคราะหแ์ละประเมนิ

ข้อเท็จจรงิ  ข้อตรวจพบข้อเท็จจรงิ  ข้อตรวจพบข้อเท็จจรงิ  ข้อตรวจพบข้อเท็จจรงิ  ข้อตรวจพบ

บนัทกึข้อมูลบนัทกึข้อมูลบนัทกึข้อมูลบนัทกึข้อมูล

สรุปข้อตรวจพบสรุปข้อตรวจพบสรุปข้อตรวจพบสรุปข้อตรวจพบ



มคีวามเพยีงพอ

มคีวามน่าเชือ่ถอื มคีวามเกีย่วข้อง

เป็นประโยชน์



สิ่งทีค่วรจะเป็น

สิ่งทีเ่ป็นอยู่

ผลกระทบ

สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

สิ่งทีใ่ช้เป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบ
กบัสภาพการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ

ข้อเท็จจรงิทีค่้นพบและแน่ชดัวา่ถูกต้อง
สนบัสนุนและเกีย่วข้องกบัประเด็น
การตรวจสอบ 

ผลทีเ่กดิจากความแตกตา่งจาก
สิ่งทีเ่ป็นอยูก่บัสิ่งทีค่วรจะเป็น   

สิ่งทีท่าํให้เกดิความแตกตา่งจาก
สิ่งทีเ่ป็นอยูก่บัสิ่งทีค่วรจะเป็น

แนวทาง/ข้อเสนอแนะทีใ่ช้
ในการปรบัปรงุการดาํเนินงาน



ดัชนี/หมายเลขอ*างอิง

ชื่อเรื่อง

รายละเอียด
ของข*อมูลที่

ได*รับ

ชื่อผู*ตรวจสอบ

สรุปผล

ชื่อผู*สอบทาน



* วตัถุประสงค์
* ขอบเขต
* ผลการตรวจสอบ
  (ข้อสรปุ 
 ข้อสังเกต 
  ข้อเสนอแนะ)

 * บทสรุป 
   ผู้บรหิาร
* รายละเอยีด
  ของรายงาน

คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหา

การรายงานผลการรายงานผลการรายงานผลการรายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบ    การรายงานผลการรายงานผลการรายงานผลการรายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบ    

* ถูกต้อง
* ครบถว้น
* ชดัเจน
* เทีย่งธรรม 
* รดักุม
* สรา้งสรรค์
* รวดเร็ว



คุณภาพของรายงานคุณภาพของรายงานคุณภาพของรายงานคุณภาพของรายงาน

ถูกต้อง......เป็นไปตามข้อเท็จจรงิ ไมม่ขี้อผดิพลาด ไมบ่ดิเบอืนข้อมลูทีต่รวจพบ

ครบถ้วน.....รายละเอยีดเพยีงพอตอ่การสนบัสนุนข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

ชดัเจน..... ระบขุ้อมลูทีส่อดคลอ้งกบัประเด็น เข้าใจงา่ย เป็นเหตุเป็นผล

เทีย่งธรรม.....ไมม่อีคต ิ ไมเ่ขยีนเพือ่ประโยชนส์่วนตวั/ภายในอทิธพิลใดๆ

รดักุม.....หลกีเลีย่งคาํและรายละเอยีดทีไ่มจ่าํเป็น คาํซํา้ซ้อน คาํฟุ่ มเฟือย

สร้างสรรค.์....เป็นประโยชนแ์ละช่วยบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร

ทนักาล.....เสนอรายงานทนักาล 

การรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ 



หน่วยรบัตรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน หวัหน้าหน่วยงานของรฐั

ปฏิบัติตาม
ข�อเสนอแนะ

ติดตามและ
รายงานผล

การติดตามผลการตรวจสอบการติดตามผลการตรวจสอบ
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การวางแผน การประเมินความเสี�ยงเพื�อวางแผนตรวจสอบ

การปฏิบตัิงานตรวจสอบ

สรปุผลการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ

การติดตามผลการตรวจสอบ

การปฏิบตัิงาน

การรายงานผล

    
การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการปฏิบตัิงาน

การติดตามผล



กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

โทรศัพท7 ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ตHอ ๖๕๐๙ , ๖๕๑๒


