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ภายใน การตรวจสอบภายใน 
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1. ชื่อกระบวนการ 
  การตรวจสอบภายใน 
£ กระบวนการสรางคุณคา 
R กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
 เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในของกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร รวมทั้งใหมั่นใจวาการปฏิบัติตรวจสอบเปนไปตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับหลักเกณฑที่กําหนดอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 

3. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูรับบริการ  £ ผูประกอบการ  £ ประชาชน R หนวยงานภาครัฐ  
 £ องคกรปกครองสวนทองถิ่น   £ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย R ประชาชน/ชุมชนในทองถิ่น   £ ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
  R หนวยราชการอ่ืน 

4. ขอบเขต 
  ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุม
ตรวจสอบภายใน ครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การ
รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 

5. คําจํากัดความ 
 กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 ตสน. หมายถึง กลุมตรวจสอบภายใน 
 ผอ.ตสน. หมายถึง ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยง
ธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมมูลคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน 
การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแล
อยางเปนระบบ 
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 ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ โดยมีหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารสวนกลางที่มี
สํานักงานตั้งอยูในสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
 ผูรับตรวจ หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 การบริการใหความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานตางๆ 
อยางเที่ยงธรรม เพ่ือนํามาประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแลของสวนราชการ 
 การบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง กิจกรรมการใหบริการคําแนะนํา ให
คําปรึกษา และการใหบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานข้ึนอยูกับ
ผูรับบริการ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกสวนราชการ และปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีข้ึน 
 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผูบริหารและบุคลากรในสวนราชการกําหนดข้ึน
เพ่ือใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของสวนราชการจะบรรลุวัตถุประสงค  
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะห
ความเสี่ยงอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงวาเหตุการณใดหรือ
เงื่อนไขอยางใดที่จะมีผลกระทบตอการไมบรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ 
 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความไมแนนอน หรือสิ่งที่กอหรือสนับสนุนให
เกิดความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง สถานการณที่อาจจะเกิดข้ึนและเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
ของสวนราชการ 
 แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัตงิานที่จัดทําข้ึนลวงหนาโดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับ
เรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแตละเรื่อง ผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานสําหรับงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูตรวจสอบ
ภายในจะตองจัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงค 
ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด 
 กระดาษทําการ (Working Papers) หมายถึง เอกสารที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนในระหวาง
การตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่ใชในการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห และผลสรุปของการ
ตรวจสอบเพ่ือใชเปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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 เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีซึ่งผูตรวจสอบภายในควร
นํามาใชในการรวบรวมขอมูลหลักฐานตางๆ เพ่ือใหไดหลักฐานที่ดีและเสียคาใชจายนอยที่สุด เปนที่
ยอมรับของผูปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบที่กําหนด 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ผอ.ตสน : บริหารงานของกลุมตรวจสอบภายใน กํากับดูแลการประเมินความเสี่ยง

เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปและ
แผนการตรวจสอบระยะยาว จัดทําแผนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ สอบทานรางรายงานการตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแก
หนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

 ผูตรวจสอบภายใน : สํารวจขอมูลเบ้ืองตน ประเมินระบบการควบคุมภายในประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปและแผนการตรวจสอบระยะ
ยาว จัดทําแผนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบ จัดทํากระดาษทําการ รางรายงานการตรวจสอบ ติดตามผล
การตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ 

7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. ความถูกตองและโปรงใสของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

- รอยละของความสําเร็จของการ
รายงานผลการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ
ตรวจสอบภายในตามแผนการ
ฝกอบรมที่กําหนด 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

- จํานวนผูรองเรียน
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
- จํานวนเร่ืองเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจที่ผิด
ระเบียบวินัยการเงิน
การคลังจากรายงาน
ของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน 

0 ราย 
 
 
 

0 เร่ือง 
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 คําอธิบายตัวชี้วัด 
 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 

1. รอยละของความสําเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนด 
= (จํานวนรายงานของผลการตรวจสอบภายในที่ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ÷ จํานวนรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ดําเนินการทั้งหมด) × 100 
หมายเหตุ ระยะเวลาการดําเนินการที่กําหนด โดยนับตั้งแตวันที่ดําเนินการตรวจสอบแลว

เสร็จจนถึงวันที่จัดทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี = 30 วันทําการ 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
100% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการตรวจสอบภายในตามแผนการ
ฝกอบรมที่กําหนด 
= (จํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบภายในที่ไดรับการอบรม ÷ จํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบ

ภายในที่กําหนดไวในแผนการฝกอบรม) × 100 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
100% 60% 70% 80% 90% 100% 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 
1. จํานวนผูรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

= จํานวนรายของผูรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยรองเรียนเปน
ลายลักษณอักษร หรือผานทางอินเตอรเน็ตของ กพร. ในหมวดขอรองเรียน 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับผลสําเร็จ คาเปาหมาย 
1 2 3 4 5 

0 ราย 12 ราย 9 ราย 6 ราย 3 ราย 0 ราย 

2. จํานวนเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจที่ผิดระเบียบวินัยการเงินการคลังจาก
รายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
= จํานวนเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจที่ผิดระเบียบวินัยการเงินการคลัง

จากรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับผลสําเร็จ คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
0 เรื่อง 4 เรื่อง 3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง 
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8. แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Work flow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 รวม 11 ขั้นตอน 
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
 9.1 สํารวจขอมูลเบ้ืองตน โดยทําการสํารวจและศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับหนวยงานและ
ระบบงานตางๆ ซึ่งอาจศึกษาจากแผนภูมิโครงสรางหนวยงาน การจัดแบงสวนงาน นโยบาย 
เปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีตางๆ คําสั่งการปฏิบัติงาน คูมือการ
ปฏิบัติงาน สัมภาษณผูรับตรวจ สังเกตการณปฏิบัติงานจริง รายงานการตรวจสอบครั้งกอน 
 9.2 ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยประเมินจากระบบการควบคุมภายในที่แตละ
หนวยงานไดจัดทําข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 9.3  ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาค
ราชการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบที่กรมบัญชีกลางกําหนดเปนเกณฑ
ดําเนินการ 
 9.4 จัดทําแผนการตรวจสอบ ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการวาง
แผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางกําหนดเปนเกณฑ โดยการดําเนินการ
ควรนําผลจากการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการ
ตรวจสอบประจําป (Audit Plan) ซึ่งแผนการตรวจสอบควรระบุถึงวัตถุประสงค ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และงบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ 
และนําเสนอแผนการตรวจสอบตออธิบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
พ.ศ. 2551 
 9.5 จัดสงสําเนาแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติแลวใหแกกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวง 
 9.6 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําป โดย
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบและ
แผนการปฏิบัติงาน 
 9.7 ตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนด โดยการดําเนินการตรวจสอบควรเลือก
วิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม 
 9.8 รวบรวมขอมูล หลักฐานตางๆ ที่ไดมาจากการตรวจสอบและจัดทํากระดาษทําการ 
พรอมทั้งนําขอมูลตางๆ มาดําเนินการสอบทาน ประมวลผล วิเคราะหและสรุปขอมูล หลังจาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น 
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 ข้ันตอนการรายงานผลการตรวจสอบ 
 9.9 สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ภายในเวลาอันสมควรหรืออยางชาภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ดําเนินการ
ตรวจสอบแลวเสร็จ ซึ่งการดําเนินการสรุปผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในนําขอสังเกต 
ปญหาขอตรวจพบที่ไดจากการตรวจสอบ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และขอเสนอแนะหรือแนวทางการ
แกไขปรับปรุงจัดทํารางรายงานสรุปผลการตรวจสอบ และใหผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในสอบ
ทานรางรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พรอมทั้งนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตออธิบดีเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 
 9.10 จัดสงรายงานผลการตรวจสอบใหแกผูรับตรวจและคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวง 
 การติดตามผลการตรวจสอบ 
 9.11 ติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะ โดยใหผูตรวจสอบภายในติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูรับตรวจวาไดดําเนินการหรือไม และมีปญหาอุปสรรค
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแตละเรื่อง  

10. เอกสารอางอิง 
 10.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 
 10.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2546 
 10.3 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
พ.ศ. 2545 
 10.4 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบ 
 10.5 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบและ
แผนการปฏิบัติงาน 
 10.6 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการตรวจสอบการดําเนินงาน 
 10.7 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
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11.  แบบฟอรมท่ีใช 
 11.1 กระดาษทําการสรุปขอตรวจพบ (F-AD-01) 
 11.2 แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี (F-AD-02) 
 11.3 แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการจัดซื้อจัดจาง (F-AD-03) 
 11.4 แบบสอบถามการควบคุมภายในดานการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (F-AD-04) 
 11.5 กระดาษทําการประกอบการตรวจวัสดุ (F-AD-05) 
 11.6 กระดาษทําการประกอบการตรวจครุภัณฑ (F-AD-06) 
 11.7 กระดาษทําการประกอบการตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน (F-AD-07) 
 11.8 งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร (F-AD-08) 

12. การควบคุมเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แผนการตรวจสอบ เจาพนักงานธุรการ กลุมตรวจสอบภายใน อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน เจาพนักงานธุรการ กลุมตรวจสอบภายใน อยางนอย 5 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

กระดาษทําการ เจาพนักงานธุรการ กลุมตรวจสอบภายใน อยางนอย 5 ป เรียงตามวันที ่
รายงานผลการตรวจสอบ เจาพนักงานธุรการ กลุมตรวจสอบภายใน อยางนอย 5 ป เรียงตามวันที ่

 


