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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. กฎบัตร  

ใหหนวยงานตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับจังหวัดทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในวาเปนไปตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
หรือไม โดยตองกําหนดคํานิยามของการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงคและพันธกิจของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังฯ อํานาจหนาที่ ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และควรกําหนด
กิจกรรมงานตรวจสอบ สิทธิและอํานาจในการเขาถึงขอมูลเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ 
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในไวในกฎบัตร ใหครอบคลุมลักษณะงานใหความเชื่อมั่นและงานการใหคําปรึกษา 
เพื่อเสนออธิบดี/ผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบ พรอมเผยแพรหนวยงานภายในสวนราชการทราบทั่วกัน 
โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.4/ว47 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564 
2. กรอบคุณธรรมของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
 ใหหนวยงานตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับจังหวัด ทบทวนกรอบคุณธรรมของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งแสดงถึงหลักการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและขอจํากัด
ของความเปนอิสระหรือความเท่ียงธรรม โดยเสนอใหหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรใหบุคลากรของ
หนวยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพรใหหนวยงานภายในของสวนราชการทราบท่ัวกัน 
3. การวางแผนการตรวจสอบ 
 1) ใหผูตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินความเสี่ยง ทุกหนวยงานที่เปนหนวยรับตรวจ (กรม หมายถึง 
ราชการบริหารสวนกลาง/ราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายถึง  
สวนราชการประจําจังหวัด) โดยใชขอมูลจากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ขอมูลทั่วไป
ของหนวยรับตรวจ ผลการตรวจสอบครั้งกอน กําหนดปจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของสวนราชการ ดานการ
ดําเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ โดยระบุปจจัยเสี่ยงทั้งในระดับหนวยงาน  
และระดับกิจกรรม วิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง นําผลการประเมิน
ความเสี่ยงไปใชในการวางแผนการตรวจสอบ หนวยงานท่ีมีความเสี่ยงสงูควรจะตองรับการตรวจสอบในระดับแรก 
การประเมินความเสี่ยงใหถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยจัดทําขอตกลงในการกําหนดเกณฑ
ความเสีย่งรวมกับบุคลากรในองคกรกับหนวยงานตรวจสอบภายในดวย 

2) ใหจัดทําแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทบทวนแผนการตรวจสอบระยะยาว
ใหครอบคลุมทุกหนวยรับตรวจ เพื่อใหสอดคลองกับผลการประเมนิความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการตามขอ 1) มากําหนด
ลําดับความสําคัญในการวางแผนการตรวจสอบ โดยครอบคลุมประเภทงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

2.1) การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) ใหพิจารณา
การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ดังน้ี 
                   - หนวยรับตรวจ ที่คะแนนความเสี่ยงสูง กําหนดใหมีการตรวจสอบทุก 1 ป 
                   - หนวยรับตรวจ ที่คะแนนความเสี่ยงปานกลาง กําหนดใหมีการตรวจสอบทุก 2 ป 
                   - หนวยรับตรวจ ที่คะแนนความเสี่ยงต่ํา กําหนดใหมีการตรวจสอบทุก 3 ป 
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2.2) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ใหประเมนิความเสี่ยงเพ่ือตรวจสอบ

โครงการ โดยสํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกโครงการท่ีจะตรวจสอบ ปจจัยที่ใช

ประกอบการพิจารณาในการเลือกโครงการ เชน    

   -  เปนโครงการที่ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานสูง 
   -  เปนโครงการเรงดวนตามนโยบายรัฐบาล 

   -  เปนโครงการขนาดใหญผูกพันงบประมาณตอเนื่อง 

   -  ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
   -  ผลการปฏิบัติงานลาชา ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 
   -  ยังไมมีการใชประโยชน/ใชประโยชนไมเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ 
   -  เกิดความซับซอนในการดําเนินงานทั้งระหวางหนวยงานและพื้นท่ีเปาหมาย 

  -  การควบคุมภายในของงาน/โครงการยังไมเพียงพอเหมาะสม 
   -  การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคไมชัดเจน 
   -  ขาดการติดตามผลการดําเนินงาน 
   กรณีโครงการท่ีไดรับการคัดเลือกอยูในแผนการตรวจสอบประจําปแลว เมื่อดําเนินการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อจะดําเนินการตรวจสอบแลว พบวา ไมมีประเด็นขอตรวจพบที่สําคัญ ที่จะกอใหเกิด
ความเสียหาย ความสูญเสียในรูปของตัวเงิน ระยะเวลา ตนทุน โอกาสท่ีจะเสียไป และผลกระทบตอสาธารณชน 
ใหเสนอขอยุติการตรวจสอบโครงการนั้น และเสนอตรวจสอบโครงการอ่ืนแทน 

2.3) การตรวจสอบอื่นๆ เชน การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบ
ตามท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณพีิเศษ) 

3) ในกรณีที่หนวยงานตรวจสอบภายในบริการใหคําปรึกษาที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่ม ลดความเสี่ยงและ
ปรับปรุงการดําเนินงานงานของสวนราชการ ใหกําหนดงานใหคําปรึกษาไวในแผนการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ (2010.C1) ซึ่งการที่จะกําหนดงานการใหคําปรึกษาไวในแผนการตรวจสอบได 
หนวยงานตรวจสอบภายในตองกําหนดงานดังกลาวไวในกฎบัตรดวย 

4) ในการคํานวณจํานวน คนวัน ที่จะทําการตรวจสอบ กําหนดให 1 ป มีวันทําการทั้งสิ้น 240 วัน      
(1 เดือนมีประมาณ 20 วัน ทําการ) เชน ถาหนวยตรวจสอบภายในมีอัตรากําลัง 3 คน ในแตละปจะมีจํานวน  
คนวัน ทั้งสิ้น 720 คนวัน (3 คน × 240 วัน ) จากนั้นใหพิจารณาวาแตละหนวยรับตรวจหรือโครงการที่จะ
ตรวจสอบจะตองใชจํานวนคนวันเทาใด ซึ่งเมื่อรวมจํานวน คนวัน ของทุกหนวยรับตรวจและโครงการที่จะ
ตรวจสอบในแตละปแลว จะตองมีจํานวนคนวันไมเกิน 720 คนวัน เปนตน ทั้งน้ี ระยะเวลาที่กําหนดในการ
ตรวจสอบในแตละหนวยรับตรวจ หรือโครงการที่จะตรวจสอบควรดําเนินใหเหมาะสมสอดคลองกับขอบเขต 
ปริมาณงานที่จะตรวจสอบ และอัตรากําลังท่ีใชในการตรวจสอบ 

5) แผนการตรวจสอบประจําป และแผนระยะยาวใหจัดทําตามแบบ ตภ.มท. 02 และ ตภ.มท. 03 
6) ใหเสนอแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว

ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติใหแลวเสรจ็ ภายในเดือน กันยายน 2565 
7) แผนการตรวจสอบระยะยาว ใหกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมโดยใหครอบคลุมทุกหนวยรับตรวจ 

และกิจกรรมโครงการที่จะตรวจสอบ โดยไมเกิน 5 ป  
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8) เม่ือแผนการตรวจสอบประจําปไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการแลว ใหจัดสงสําเนาแผนการ

ตรวจสอบพรอมผลการประเมินความเสี่ยงใหกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1 ชุด ภายในเดือน ตุลาคม 2565 
9) เพื่อมิใหการวางแผนการปฏิบัติงานซ้ําซอนกันระหวางกรมและจังหวัด ใหหนวยงานตรวจสอบ

ภายในระดับกรมสงสําเนาแผนการตรวจสอบใหจังหวัดทราบดวย จังหวัดเมื่อไดรับแผนการตรวจสอบภายในของ
กรมแลว หากมีการวางแผนซ้ําซอนกัน จังหวัดจะปรับแผนการตรวจสอบหรือจะบูรณาการตรวจสอบรวมกันก็ได   

4. การกําหนดหนวยรับตรวจ โครงการหรือกิจกรรมในการวางแผนการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในระดับกรม 
1) การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) ใหเนนตรวจสอบ

ประเด็นที่เห็นวา จะเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ตามผลการประเมินความเสี่ยงระดับหนวยงาน ในการตรวจสอบแต
ละหนวยงานใหเนนการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การเงินและการบัญชี การใชจายคาสาธารณูปโภคของ
สวนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 มิถุนายน 2560) และครอบคลุมเรื่องการประเมินระบบการควบคุม
ภายในวาเพียงพอเหมาะสมหรือไม โดยตรวจสอบ คนละไมนอยกวา 5 หนวยงาน 
 

2) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ปละไมนอยกวา 2 โครงการ 
 

3) การตรวจสอบอ่ืนๆ เชน การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบ
ตามท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณพีิเศษ) ปริมาณงานตามความเหมาะสม 
 
 

4) ในกรณีท่ีหนวยงานตรวจสอบภายในบริการใหคําปรึกษา ใหกําหนดจํานวนวันไดตามความเหมาะสม
ไวในแผนการตรวจสอบประจําป ปริมาณงานตามความเหมาะสม 
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5. การกําหนดหนวยรับตรวจ โครงการหรือกิจกรรมในการวางแผนการตรวจสอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 

1) การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance)  ให
ดําเนินการ ดังนี้  

- ตรวจสอบสํานักงานจังหวัด งบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รหัสงบประมาณ 
1502) และงบกรมจังหวัด (รหัสงบประมาณ Gxxx) ในหัวขอใดขึ้นอยูกับการประเมินของระบบควบคุมภายใน
หรือผลการประเมินความเสี่ยงโดยใหความสําคัญในการตรวจสอบรายการบัญชีคงคางในรายการตางๆ ดังนี้ 

1. บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ 
2. บัญชีพักทรัพยสิน/บัญชีพักงานระหวางกอสราง รวมทั้งตรวจสอบการปรับปรุงบัญชีพัก

สินทรัพยคงคาง และบัญชีพักงานระหวางกอสรางคงคางเปนสินทรัพยรายตัวใหเปนไปตามตามแนวทางที่
กรมบัญชีกลางกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง 
คูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

3. บัญชีเงินประกันสัญญา/บัญชีเงนิประกันอ่ืน 
4. บัญชีเงินฝากคลัง 
5. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
โดยใหรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ติดตามยอดบัญชีคงคางที่คงเหลือทั้ง 5 รายการ พรอมทั้งการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งท่ี 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตรวจสอบรายการบัญชีทั้ง       
5 รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  พรอมรายละเอียดประกอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยให
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือน เมษายน 2566 

ครั้งที่ 2 ติดตามยอดคงคางที่คงเหลืออยูพรอมทั้งการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบคร้ังท่ี 1 และตรวจสอบรายการบัญชีทั้ง 5 รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 พรอมรายละเอียด
ประกอบ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566 โดยใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือน ตุลาคม 2566 

- ตรวจสอบสวนราชการสวนภูมิภาคใหตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (ไมรวม
สํานักงานจังหวัด) โดยใหกําหนดจํานวนหนวยรับตรวจที่จะตรวจสอบ ดังนี้ 

การตรวจสอบ 
จํานวนหนวยรับตรวจ 

ผูตรวจสอบ 3 คน ผูตรวจสอบ 2 คน ผูตรวจสอบ 1 คน 

1. 1.1 สวนราชการสวนภูมิภาคใหตรวจสอบตามผล

การประเมินความเสี่ยง  

ไมนอยกวา  

6 หนวยงาน 

ไมนอยกวา 

4 หนวยงาน 

ไมนอยกวา 

2 หนวยงาน 

- การตรวจสอบหนวยงาน ใหเนนตรวจสอบประเด็นที่เห็นวาจะเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 
ตามผลการประเมินความเสี่ยงระดับหนวยงานโดยใหความสําคัญในการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
การเงินและการบัญชี การใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 มิถุนายน 
2560) และใหครอบคลุมเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในวาเพียงพอเหมาะสมหรือไม 
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2) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ตรวจสอบโครงการภายใตงบประมาณกรมจังหวัด
และงบกลุมจังหวัด ที่ใหจังหวัดเบิกแทน (รหัส G) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ตามผลการประเมิน
ความเสี่ยง โดยตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคาของโครงการ ปละไมนอยกวา 2 โครงการ 

3) การตรวจสอบอ่ืนๆ เชน การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบ
ตามท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณพีิเศษ) ปริมาณงานตามความเหมาะสม 

4) ในกรณีท่ีหนวยงานตรวจสอบภายในบริการใหคําปรึกษา ใหกําหนดจํานวนวันไดตามความเหมาะสม
ไวในแผนการตรวจสอบประจําป ปริมาณงานตามความเหมาะสม 

6. การจัดทาํแผนการปฏบิตัิงาน  

 เมื่อแผนการตรวจสอบประจําปไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการแลวใหผูตรวจสอบภายใน จัดทํา
แผนปฏิบัติงาน วาจะตรวจสอบเรื่องใดและมีประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญอยางไรในแตละหนวยรับตรวจ           
ท่ีไดรับอนุมัติตามแผนการตรวจสอบประจําป ตามแบบ ตภ.มท. 04 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) กําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน วามีจุดมุงหมายที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบประจําป 

2) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน กําหนดปริมาณงานที่จัดทําการตรวจสอบวาจะตรวจสอบเร่ืองอะไรบาง 
เปนจํานวนเทาใด ใชระยะเวลาตรวจสอบกี่วันและเมื่อใด โดยกําหนดใหสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบ         
ท่ีกําหนดไว ซึ่งประเด็นการตรวจสอบตองเปนประเด็นที่เห็นวามีความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญเพื่อจะได นําผลการ
ตรวจสอบมาใชประโยชนในการบริหารงานของสวนราชการได 

3) กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน เปนการกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่อง
ใหชัดเจนเพียงพอ รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม ซึ่งตองกําหนดใหสอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน 
และสามารถบรรลวุัตถุประสงคที่กําหนดไว และควรกําหนดใหไดขอตรวจพบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานและขอเท็จจริง 
5 เรื่อง คือ 

(1) หลักเกณฑหรือสิ่งที่ควรเปน (Criteria) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คูมือหรือแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวมีอะไรบาง 

(2) สิ่งที่เปนอยู (Condition) สภาพการดําเนินงานในปจจุบันเปนอยางไร 
(3) ผลกระทบ (Effects) ผลกระทบหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงานมีอยางไรบาง 
(4) สาเหตุ (Cause) สาเหตุสําคัญท่ีทําใหสภาพการดําเนินงานจริงแตกตางจากกฎหมาย 

ระเบียบ มาตรฐาน คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
(5) ขอเสนอแนะ (Recommendation) แนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว หรอืใหมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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7. การรายงานผลการตรวจสอบ   
          1) เมื่อดําเนินการตรวจสอบแตละหนวยรับตรวจหรือแตละโครงการแลวเสร็จ ใหเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนาสวนราชการ ภายในเวลาอันสมควร ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ขอ 17 (6) และให
กําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจวา ไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
หรือไม และผลการปฏิบัติเปนอยางไร  
          2) รูปแบบการรายงาน  

- การตรวจสอบดาน Financial & Compliance รายงานตามแบบ ตภ.มท. 05  
- การตรวจสอบดาน Performance Audit รายงานตามแบบ ตภ.มท. 06 
- การตรวจสอบอ่ืนๆ รายงานตามแบบ ตภ.มท. 05 หรอื ตภ.มท. 06 (ขึ้นอยูกับการ 

ประเมินผลจากการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของ) 
3) รอบการรายงาน 

- รายงานสํานกังานจังหวัดใหรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือน เมษายน 2566 
ครั้งที่ 2 รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือน ตุลาคม 2566 

- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปละ 3 ครั้ง และการใหคําปรึกษา รายงาน
ตามแบบ ตภ.มท.07 โดยใหรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปรายละเอียดขอ
ตรวจพบ (ตามแบบ ตภ.มท. 07) ผานทาง https://forms.gle/MqhMskECD9YCxv4fA 
หรือ Qr Code ดานลาง 

8. การประกนัและการปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
ใหหนวยตรวจสอบภายในใหความสําคัญในการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐอยางตอเนื่อง โดยใหเขารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑการประเมินการประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองคกรตามกรอบระยะเวลาการประเมินในแตละปตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

 
 

 
 
 

 
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน (แบบตภ.มท. 07) 
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9. กําหนดระยะเวลาการสงรายงาน   
 ใหหนวยงานตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับจังหวัด จัดสงรายงานและเอกสารตาง ๆ ใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

หมายเหตุ  
- รายงานตามขอ 3 , 5 , 6, 8 , 9  ใหสงเฉพาะหนังสือนําสงเทานั้น สวนรายงานผลการตรวจสอบ/เอกสารแนบขอใหจัดสงเปน
ไฟล PDF. มาที่ E-Mail : auditmoi16@gmail.com  
- รายงานตาม ขอ 7 ใหรายงานผานทาง https://forms.gle/MqhMskECD9YCxv4fA หรือ Qr Code ที่กําหนด 

 

ที ่ เรื่อง ระยะเวลาการสงรายงาน 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
9. 
 
 

 

จัดทํา/ทบทวนกฎบัตร 
จัดทํา/ทบทวนกรอบคุณธรรมของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบประจําปและแผนการตรวจสอบระยะยาว เสนอหัวหนา
สวนราชการอนุมัติใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2565 
แบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
รายงานผลการตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Financial & Compliance) ตามแบบ ตภ.มท. 05 ใหดําเนินการ ดังนี้   
- หนวยงานตรวจสอบภายใน สป.มท. สงทุกรายงานตามแผนการตรวจสอบ 
 
- หนวยงานตรวจสอบภายในระดับกรม สงเฉพาะแบบรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแบบ ตภ.มท. 07  
- หนวยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สงเฉพาะรายงานผลการ
ตรวจสอบของสาํนักงานจังหวัด (รหัสหนวยงาน 1502 และรหัสหนวยงาน 
Gxxx)  
รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ตามแบบ          
ตภ.มท. 06 ใหหนวยงานตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับจังหวัด จัดสง
ทุกรายงานตามแผนการตรวจสอบ  
 รายงานผลการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหจัดสง
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอ อธิบดี / ผูวาราชการจังหวัด (ตาม
แบบ ตภ.มท. 07 ฉบับปรับปรงุคร้ังท่ี 1) ดังน้ี 
ครั้งที ่ 1  รายงานผลการตรวจสอบระหวางเดือน 
                 ตลุาคม 2565 – มกราคม 2566 
ครั้งที ่ 2  รายงานผลการตรวจสอบระหวางเดือน 
                 ตลุาคม 2565 – พฤษภาคม 2566  
ครั้งที ่ 3  รายงานผลการตรวจสอบระหวางเดือน 
                 ตลุาคม 2565 – กันยายน 2566  
 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
กรม/จังหวัดที่เขารับการประเมินฯ ใหสงสําเนาผลการประเมินฯ ให
กระทรวงมหาดไทยทราบ 

เผยแพรใหสวนราชการทราบทั่วกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่หัวหนาสวนราชการลงนาม 
จั ด ส ง ให ก ร ะ ทร ว งม ห า ด ไ ทย ภ า ย ใ น เ ดื อ น       
ตุลาคม 2565 
จัดสงใหกรมบัญชีกลางภายในเดือน ธันวาคม 2565 
 
 
 
จัดสงใหกระทรวงมหาดไทยภายใน 15 วันนับแต
วันที่จัดสงรายงานใหหนวยรับตรวจ  
กําหนดระยะเวลาการสงตามขอ 7. 
 
กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ ส ง ใ ห
กระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางท่ีกําหนดไวหนา 4. 
ขอ 5.  
จัดสงใหกระทรวงมหาดไทยภายใน 15 วันนับแต
วันที่จัดสงรายงานใหหนวยรับตรวจ  
 
 
 
 
ภายในเดือน กุมภาพันธ 2566 
 
ภายในเดือน มถิุนายน 2566 
 
ภายในเดือน ตลุาคม 2566   
 
จัดสงใหกระทรวงมหาดไทยภายในเดือน ธันวาคม 2566   
จั ดส ง ให กระทรวงมหาด ไทยพร อมแผนการ
ตรวจ ส อบป ระจํ า ป ห รื อ เ มื่ อ ไ ด รั บ แ จ ง จ า ก
กรมบัญชีกลาง 
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ภาคผนวก 
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  ตภ.มท. 01 

รูปแบบกฎบัตร 

กรม/จังหวัด ............................................................ 

กฎบัตรนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อกําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงานหนาที่ ความรับผิดชอบ อํานาจการ
ตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินการและการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในกรม/จังหวัด ........................... 
เพ่ือใหผูบริหารและหนวยรับตรวจมีความเขาใจ โดยสรุปในเร่ือง ดังตอไปน้ี 

คาํนิยาม การตรวจสอบภายใน 
    - ตรวจสอบภายใน…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    - หนวยตรวจสอบภายใน…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    - ผูตรวจสอบภายใน…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    - หนวยรับตรวจ.......................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงคและพันธกิจของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังฯ 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

อํานาจหนาที ่
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

ความเปนอสิระและความเที่ยงธรรม 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
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                                                                                                                   ตภ.มท. 02 

หนวยตรวจสอบภายในกรม/จังหวัด .............................................. 
แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............... 

 
วัตถุประสงค 
         1.  ................................................................................................................................................... 
         2.  .................................................................................................................................................. 
         3.  .................................................................................................................................................. 
         4.  .................................................................................................................................................. 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 หนวยตรวจสอบภายในกรม/จังหวัด............................ จะตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Financial & Compliance) ดานการดําเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่นๆ 
หนวยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้ 
         1. ................................................................................................................................................... 
         2. ................................................................................................................................................... 
         3. .................................................................................................................................................... 
         4. .................................................................................................................................................... 
 

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
         1. .................................................................................................................................................... 
         2. ................................................................................................................................................... 
         3. .................................................................................................................................................... 
         4. ................................................................................................................................................... 
งบประมาณ 
         งบประมาณที่จะใชในการตรวจสอบ ประกอบดวย 
         1.  คาใชจายในการเดินทาง               บาท 
         2.  คาอบรม / สัมมนา                      บาท 
         3.  คาใชจายอื่น ๆ เชน คาวัสดุสํานักงาน     บาท 
                                                     รวมเปนเงินท้ังสิ้น    บาท 
                                                            
                                                         ลงชื่อ                                ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 

 (                               ) 
                                                         หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในกรม/จังหวัด.........................        
                                                         
                                                         ลงชื่อ                                ผูอนุมัติ 

 (                               ) 
                                                           อธิบดี/ผูวาราชการจังหวัด........................   
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                                                                                                               ตภ.มท. 03 

หนวยตรวจสอบภายในกรม/จังหวัด ...................................... 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 

ตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ. ........... ถึง.................  
วัตถุประสงค 
         1.  ................................................................................................................................................... 
         2.  ................................................................................................................................................... 
         3.  ................................................................................................................................................... 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 หนวยรับตรวจที่ตรวจสอบมีท้ังสิ้น............ หนวยงาน โดยจะแบงการตรวจสอบเปน 2 - 5 ป ดังนี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ............. 
ตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) จํานวน ................ หนวย 
ดังนี้ 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
ตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Performance Audit) จํานวน .............. โครงการ ดังนี้ 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
การตรวจสอบอื่นๆ จํานวน เรือ่ง ดังนี้ 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
 
ปงบประมาณ พ.ศ. ............. 
ตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) จํานวน ................ หนวย 
ดังนี้ 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
ตรวจสอบดานการดาํเนินงาน (Performance Audit) จํานวน .............. โครงการ ดังนี้
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
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การตรวจสอบอื่นๆ จํานวน เรื่อง ดังนี้
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
 
ปงบประมาณ พ.ศ. ............. 
ตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) จํานวน ................ หนวย 
ดังนี้ 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
ตรวจสอบดานการดาํเนินงาน (Performance Audit) จํานวน .............. โครงการ ดังนี้
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
การตรวจสอบอื่นๆ จํานวน เรื่อง ดังนี้
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
 
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
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งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ 
 

รายการ ปงบประมาณ .........  ปงบประมาณ ......... ปงบประมาณ ......... 
 
 
 
 
 
 

   

รวม    
  
                                                         ลงชื่อ                                ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 

 (                               ) 
                                                         หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในกรม/จังหวัด......................... 
                     
                                         
                                                         ลงชื่อ                                 ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

 (                               ) 
                                                         อธิบดี/ผูวาราชการจังหวัด........................   
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

 
คนวนั  หมายถึง  จํานวนคนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานตรวจสอบ × จาํนวนวนัที่ใชในการตรวจสอบ                                             

ลําดับ  
ท่ี 

หนวยรับตรวจ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปงบประมาณ/จํานวนคน วัน รวมจํานวน 

คนวัน พ.ศ........ พ.ศ........ พ.ศ........ 

ตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
12.       

ตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Performance Audit) 
1. โครงการ ........................................      
2. โครงการ ........................................      
3. โครงการ ........................................      
4. โครงการ ........................................      
5. โครงการ ........................................      

การตรวจสอบอื่นๆ 
1.       
2.       

การใหคําปรึกษา 
1. เรื่อง ................................................      
2. เรื่อง ................................................      
3. เรื่อง ...............................................      
4. เรื่อง ................................................      

รวมจํานวน คนวัน ทั้งสิ้น      
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                                                 ตภ.มท. 04 

ตัวอยาง 
แผนการปฏิบัติงาน 

 
หนวยรับตรวจ....................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ.................................................................................................................... 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1.............................................................................................................................. 

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

วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 

1............................................................................................................................... 

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

3............................................................................................................................... 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1.............................................................................................................................. 

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

3.............................................................................................................................. 

จํานวนวันในการตรวจสอบ จาํนวน....... วันทําการ ตั้งแตวันที่................ถึงวันท่ี............... 
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

1.............................................................................................................................. 

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

3.............................................................................................................................. 
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   ตภ.มท.04 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 

วิธีการตรวจสอบ 
 

ชื่อผูตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ รหัสกระดาษทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 สรุปผลการตรวจสอบ 

 1. .................................................................................................................................................... 

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

 3. .................................................................................................................................................... 

 4. ..................................................................................................................................................... 

 

ผูจัดทํา ................................................  วันที่ .................................... 

 (       ) 
 
                                         ผูสอบทาน .............................................. วันท่ี .................................... 

 (       ) 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- 16 - 
ตภ.มท. 05 

ตัวอยางรูปแบบรายงานการตรวจสอบ 
ดานการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (F&C) 

กรม / จังหวัด ..................................................... 
รายงานการตรวจสอบภายใน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ...................... 
....................................................................................................................................................................... 
1. บทนาํ 
     1.1ขอมูลทั่วไป 
 หนวยรับตรวจ.................................................................................สังกัด...................................... 
 ชื่อผูรบัตรวจ....................................................................................ตําแหนง................................. 
     1.2 วัตถุประสงคการตรวจสอบ (เปาหมายการตรวจสอบเพื่อใหผูอานรายงานทราบวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ) 
     1.3 ขอบเขตการตรวจสอบ ประกอบดวยเรื่องท่ีตรวจสอบ (เชน การรับเงิน การจายเงิน ฯลฯ) 
 ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ขอมูลที่ใชตรวจสอบเปนขอมูลระหวางวันที่ ........................................... 
     1.4 ระยะเวลาทีเ่ขาตรวจสอบ เขาตรวจสอบระหวางวันที่ ...................................................................... 
     1.5 วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร การบันทึกบัญชี ทดสอบการบวกเลข ฯลฯ 
2. สรุปผลการตรวจสอบ 
     2.1 เรื่องที่ตรวจ/ประเด็นขอตรวจพบ (ควรเขียนในเชิงความเสี่ยง)....................................... 
      ผลการตรวจสอบ(ตองสัมพันธกับวัตถุประสงคการตรวจสอบ) 
      กรณีไมมีขอตรวจพบ ประกอบดวย 2 เรื่อง คือสิ่งที่ควรจะเปน (เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด) 
สิ่งที่เปนอยู (ความเปนจริงที่ไดเขาตรวจในแตละเรื่อง พบวา) 
      กรณีที่มีขอตรวจพบ ประกอบดวย 5 เรื่อง คือสิ่งท่ีควรจะเปน (เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด) สิ่ง
ท่ีเปนอยู (ความเปนจริงที่ไดเขาตรวจในแตละเรื่อง พบวา) ผลกระทบ (จากสิ่งที่ตรวจพบจะเกิดผลอยางไรตอ
หนวยงาน บุคคล งบประมาณ ระบบงาน) สาเหตุ (เกิดจาก หนวยงาน บุคคล งบประมาณ ระบบงาน) 
ขอเสนอแนะ (ที่สามารถชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได) 
3. การติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน 
 - ผลการตรวจสอบที่มีขอเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบครั้งกอน 
4. ชื่อผูรายงานและผูปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
    (1) ................................................................ตําแหนง.............................................................. 
 

    (2) ................................................................ตําแหนง.............................................................. 
 

    (3) ................................................................ตําแหนง.............................................................. 
 
                                            

 
   



 

 กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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องคประกอบที่สําคัญในรายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร สาระสําคญัโดยยอประกอบดวย ใคร ทําอะไร (โครงการ-กิจกรรมหลัก-เงิน-เวลา) มีวัตถุประสงค

หลักที่สําคัญเพื่ออะไร/ตองการแกปญหาใด ใหใคร ผลการตรวจสอบพบความเสี่ยงอะไร ผลกระทบ/ความเสียหาย  

มีขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขอยางไร (ไมจําเปนตองระบุหัวขอ ยกเวนขอเสนอแนะ)  

บทนาํ ประกอบดวย 4 หัวขอหลัก 

 1. ความเปนมาในการตรวจสอบ ประกอบดวยสาระสาํคัญ 2 สวน ดังน้ี  

1.1 ความเปนมาของโครงการ ไดแก สรุปความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินงาน งบประมาณ กิจกรรมหลัก เงื่อนไข/หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ

ดําเนินงาน พื้นที่ดําเนินการ และผลที่คาดวาจะไดรบั  

1.2 ความสําคัญของโครงการ/ปญหาที่ทําใหตองตรวจสอบดําเนินงาน เชน งบประมาณสูง มีผลกระทบ

กับประชาชนจํานวนมาก ฯลฯ      

 2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ ตองสัมพันธกับประเด็น/เนื้อหาการตรวจสอบ   

 3. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ ตองสอดคลองกับรายละเอียดตามประเดน็การตรวจสอบ    

 4. ระยะเวลาการตรวจสอบ ตั้งแตเริ่มขออนุมัติตรวจสอบจนถึงการปดตรวจแลวเสร็จ  

ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ (ตองสัมพันธกับวัตถุประสงคการตรวจสอบ) 

 - ขอตรวจพบท่ี............  ชื่อประเด็น (ควรเขียนในเชิงความเสี่ยง)............................................................. 

  - สิ่งท่ีควรจะเปน  

  - สิ่งท่ีเปนอยู 

  - ผลกระทบ  

  - สาเหต ุ

  - ขอเสนอแนะ 

 - ขอตรวจพบท่ี............  ชื่อประเด็น (ควรเขียนในเชิงความเสี่ยง)............................................................. 

  - สิ่งท่ีควรจะเปน  

  - สิ่งท่ีเปนอยู 

  - ผลกระทบ  

  - สาเหต ุ

  - ขอเสนอแนะ 

ความเห็นของหนวยรับตรวจ 

รายชื่อคณะทํางาน 
 



 

 กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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กรม/จังหวัด ................................................. 
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566         สงภายในเดือน กุมภาพันธ 2566        
ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566         สงภายในเดือน มิถุนายน 2566       
ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566         สงภายในเดือน ตุลาคม 2566       
1. ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 กรอบอัตรากําลังขาราชการของหนวยตรวจสอบภายใน  

อัตรากําลัง 
จํานวนขาราชการตามกรอบ

อัตรากําลัง (คน) 
จํานวนขาราชการที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน 

ณ วันที่ ............................ (คน) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

ตําแหนง อื่น ๆ   
 1.2 หนวยตรวจสอบภายใน ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน .................... บาท 
 1.3 จํานวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือไม 
       เพียงพอ 
       ไมเพียงพอ  เนื่องจาก ............................................................................................. 
2. แผน/ผลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน (ยอดสะสม) ณ วันที่ ................................................... 

แผน/ผลการตรวจสอบประจาํป 
F&C 

P 
การตรวจสอบ

อื่น ๆ 
สํานักงาน

จังหวัด (ครั้ง) 
หนวยงาน 

- แผนการตรวจสอบประจาํป 
- ปรบัแผนการตรวจสอบฯ ครั้งท่ี .... (ถามี) 

........... ครั้ง 

........... ครั้ง 
............ หนวย 
............ หนวย 

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

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

ผลการดาํเนินงาน 
- ยังไมไดดําเนินการตรวจสอบ 
- อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบ 
- ตรวจเสรจ็แลว อยูระหวางออกรายงาน 
- ตรวจเสรจ็แลวและออกรายงานแลว 

 
........... ครั้ง 
........... ครั้ง 
........... ครั้ง 
........... ครั้ง 

 
............ หนวย  
............ หนวย  
............ หนวย  
............ หนวย 

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

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

3. รายงานการใหคาํปรึกษา 
เรื่อง จํานวนเรื่อง 

1. จัดซื้อจัดจาง ……………….. เรื่อง 
2. การเงิน การบัญช ี ……………….. เรื่อง 
3. คาใชจายตาง ๆ ……………….. เรื่อง 
4. งบประมาณ ……………….. เรื่อง 
5.อ่ืน ๆ ……………….. เรื่อง 

4. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ 
1. ........................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................... 
 



 

 กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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สรุปรายละเอียดขอตรวจพบตามผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 
1. ตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) 

หนวยรับตรวจที่ดําเนินการตรวจเสร็จและออกรายงานแลว ไดแก 
1. ................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................ 
สรุปรายละเอียดขอตรวจพบ 

ที ่ ประเด็นขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
การแกไขของหนวย 

รับตรวจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
2. ตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Performance Audit) 

โครงการที่ดําเนนิการตรวจเสร็จและออกรายงานแลว ไดแก 
1. ................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................ 
สรุปรายละเอียดขอตรวจพบ 

ที ่ ประเด็นขอตรวจพบ ผลกระทบ สาเหตุ ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

 
3. การตรวจสอบอื่นๆ 

หนวยรับตรวจที่ดําเนินการตรวจเสร็จและออกรายงานแลว ไดแก 
1. ................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................ 
สรุปรายละเอียดขอตรวจพบ 

ที ่ ประเด็นขอตรวจพบ ผลกระทบ สาเหตุ ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

 


