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คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง กระบวนการตรวจสอบภายใน 
WM – AUC – 001 

 
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกที่ส าคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร  ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งานตรวจสอบ
ภายในประสบความส าเร็จ  คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว  
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  จึงควรมีความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบภายในในภาพรวม  มีความรู้ในหลักการ  และ
วิธีการตรวจสอบ  รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนด  
 
1. วัตถุประสงค ์
  1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามารถด าเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.2 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนดไว้อย่างสม าเสมอ  
  1.3 เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน กรม
ควบคุมโรค 
 
2. ขอบเขต 
  “คู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน ” นี้ มีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยอธิบายครอบคลุม
ทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผล ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
 
3. นิยามศัพท ์

3.1 ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายถึง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค  

3.2 หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
3.3 การตรวจสอบภายใน  (Auditing) หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยง

ธรรมและเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

3.4 การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยง
และวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใดหรือ
เงื่อนไขอย่างใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ 



3.5 แผนการตรวจสอบ  (Audit Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่จัดท าข้ึนล่วงหน้า
โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  จ านวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

3.6 แผนการปฏิบัติงาน  (Engagement Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานส าหรับงานที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หน่วยรับตรวจใด  ด้วย
วัตถุประสงค์ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด 

3.7 การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial Auditing) หมายถึง การตรวจสอบความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ ทางการเงิน  การบัญชีและรายงานทางการเงิน  โดยครอบคลุมถึง
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ  ว่ามี
เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี  รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ  ถูกต้อง และสามารถสอบ
ทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆ ได ้

3.8 การตรวจสอบการด าเนินงาน  (Performance Auditing) หมายถึง การตรวจสอบ
การบริหารงานด้านต่างๆ  ขององค์กร  ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน  การควบคุม  การ
ประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไป
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับ
ดูแลที่ด ี(Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

3.9 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Auditing) 
หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ  ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร การตรวจสอบประเภทนี้  
อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน  หรือการตรวจสอบการ
ด าเนินงานก็ได ้

3.10 การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่
มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ  ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ป้องกัน 

3.11 กระดาษท าการ (Working Paper) หมายถึง เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าข้ึน
ในระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กรอบแนวคิด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการตรวจสอบ 

1. ประเมินความเสี่ยง 
2. จัดท าแผนการตรวจสอบ 
    - แผนการตรวจสอบระยะยาว 
    - แผนการตรวจสอบประจ าปี 
3. เสนอแผนการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 
    - แผนการแผนการตรวจสอบระยะยาว 
    - แผนการตรวจสอบประจ าปี 
4. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Engagement Plan) ประจ าปี 
5. เสนอแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Engagement Plan) ประจ าปี เพื่ออนุมัติ 
6. แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1. แจ้งก าหนดการเข้าตรวจสอบ 
2. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
3. ลงพื้นที่ และประชุมเปิดการตรวจสอบ 
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. จัดท ากระดาษท าการ 
6. รวบรวมกระดาษท าการ เอกสาร และ
หลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
7. จัดท าสรุปประเด็นข้อตรวจพบ เสนอต่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในหรือ
หัวหน้าทีมตรวจสอบ 
8. ประชุมปิดการตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล 

1. จัดท าตารางควบคุมการรับ/ส่ง รายงานผล
การตรวจสอบ และตารางการติดตามรายงาน
ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับ
ตรวจ 
2. หน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ 
3. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดท า
รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยรับตรวจ 
4. รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง เสนอผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
5. เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจต่ออธิบดีกรม
ควบคุมโรค 

ขั้นตอนที่ 3  
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

1. รวบรวมกระดาษท าการ เอกสาร และ
หลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบ 
2. เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณา 
3. สั่งพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบ 
4. เสนอรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้
อธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาและสั่งการ 
5. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับ
ตรวจและผู้ที่เก่ียวข้อง 



5. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งก าหนดแนวการปฏิบัติไว้ 4 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  
  ส่วนที่ 2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  
  ส่วนที่ 3 ค าอธิบายศัพท์  
  ส่วนที่ 4 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  
6. ระบบติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการประเมินตนเองตามแนว
ทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1 ผังกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการตรวจสอบ 
ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ผู้อ านวยการ

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

อธิบดี หน่วยรับตรวจ คตป. กรมบัญชีกลาง 

   1.1 ประเมินความเสี่ยง 
 
 

     

   1.2 วางแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจ าปี 
 
 

     

   1.3 เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี  
 
 

     

   1.4 จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปี 
 
 

     

   1.5 เสนอแผนปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ 
 
 

     

   1.6 แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 
 

     
 
 

 
 

 
 

N 

Y 

N 

Y 



 
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

อธิบดี หน่วยรับตรวจ คตป. กรมบัญชีกลาง 

2.1 ส่งหนังสือแจ้งก าหนดการเข้าตรวจสอบ พร้อม
รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องการไปยังหน่วยรับตรวจ 

 
 

     

2.2 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 
 

     

2.3 ลงพ้ืนที่ พร้อมประชุมเปิดการตรวจสอบ 
 
 

     

2.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

     

2.5 จัดท ากระดาษท าการ 
 
 

     

2.6 รวบรวมกระดาษท าการ เอกสาร/หลักฐานต่างๆ  
 
 

     

2.7 จัดท าสรุปประเด็นข้อตรวจพบเสนอต่อผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 

     

2.9 ประชุม ปิดการตรวจ สอบเพ่ือ แจ้งประเด็น ข้อพบ
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจ 

      

 

กรณีทุจริต 

กรณีปกติ 



ขั้นตอนที่ 3 การจัดท ารายงานการตรวจสอบ 
ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ผู้อ านวยการ

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

อธิบดี หน่วยรับตรวจ คตป. กรมบัญชีกลาง 

 3.1 รวบรวมกระดาษท าการ เอกสาร และหลักฐาน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

 
 

     

3.2 เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณา 

 
 

     

3.3 สั่งพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบ 
 
 

     

3.4 เสนอรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือให้อธิบดีกรม
ควบคุมโรคพิจารณาและสั่งการ 

 
 

     

3.5  จัดส่งรายงาน ผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

Y 

N 

Y 



ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล 
ขั้นตอน ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ผู้อ านวยการ

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

อธิบดี หน่วยรับตรวจ คตป. กรมบัญชีกลาง 

4.1 จัดท าตารางควบคุมการรับ/ส่ง รายงานผลการ
ตรวจสอบ และตารางการติดตามรายงานผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 

 
 

     

4.2 หน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 
 

 
 

     

4.3 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 

 
 

     

4.4 รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 

     

4.5 เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 

 
 

     

 

N 

Y 



7.2 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการตรวจสอบภายใน 
1.1 ประเมินความเสี่ยง เร่ิมด าเนินการประเมินความเสี่ยงจาก 

(1) การระบุความเสี่ยง  เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่
เป็นโอกาสให้เกิดความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของหน่วย รับตรวจ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่น ามาพิจารณา
นั้น เน้นในเร่ืองของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน การจัดท ารายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  
(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เป็นการวัดและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากปัจจัยที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์และผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 
(3) การจัดล าดับความเสี่ยง  น าผลที่ได้จากการวัดและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อคัดเลือกหน่วย
รับตรวจ 

2010.A1 การวางแผนการตรวจสอบภายใน
ต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยง และ
ต้องน าข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหารมาใช้
ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการ
ตรวจสอบด้วย 

 

1.2 จัดท าแผนการตรวจสอบ 
- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจ าปี 

การวางแผนการตรวจสอบประจ าปี เร่ิมจาก 
(1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ  ควรจะบ่ง
ชี้ให้เห็นได้ว่าการตรวจสอบในแต่ละหน่วยรับตรวจท าขึ้นเพื่อ
พิสูจน์หรือทดสอบเก่ียวกับอะไร 
(2) ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการก าหนดกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ จ านวนคน วันที่เข้าตรวจสอบ 
(3) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  เป็นการระบุ
รายชื่อผู้ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ 
(4) ก าหนดงบประมาณ  ระบุงบประมาณที่ใช้ในการ
ตรวจสอบทั้งปี โดยแยกประเภทงบรายจ่ายให้ชัดเจน 

2010 การวางแผนการตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวาง
แผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความ
เสี่ยง เพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของ
กิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของส่วนราชการ 

 



 
ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

1.3 เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี 
เพื่อขออนุมัติด าเนินการ 

เมื่อผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีแล้วเสร็จ ต้องเสนอแผนให้อธิบดีอนุมัติ เพื่อ
ด าเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไป 

2020 การเสนอและสนุมัติแผนการตรวจสอบ 
     หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอ
แผนการตรวจสอบและแสดงให้เห็นทรัพยากรที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
แผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญ ให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มี
ข้อจ ากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 
 

อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีภายในวันที่ 
30 กันยายน 

 

1.4 จัดท าแผน ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจ าปี (Engagement Plan) 

หลังจากอธิบดีอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีแล้ว        
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ เร่ิมจาก 
(1) ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ คือ การส ารวจ รวบรวม 
บันทึกข้อมูล และสรุปผลเพื่อก าหนดประเด็นการตรวจสอบ
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน  ควรก าหนดว่า
ประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดนั้น จะตรวจสอบโดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้ทราบหรือพิสูจน์เก่ียวกับเร่ือง
อะไรบ้าง  

2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน  
     ผู้ตรวจสอบภายใน ต้อง จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานตาม ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรร
ทรัพยากร 
 

2201 ข้อพิจารณาในการวางแผน 
     ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ
ต้องพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
     - วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
และวิธีการที่จะน ามาใช้ในการควบคุมผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมนั้น 
 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
   (3) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดปริมาณ

งานที่จะตรวจสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
(4) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนและ
เพียงพอ ควรระบุวิธีการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การ
ประเมินผล และการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งก าหนดเทคนิค
การตรวจสอบที่จะช่วยให้ได้หลักฐานครบถ้วน เพียงพอด้วย 
 

     - ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ วัตถุประสงค์ 
ทรัพยากร และการด าเนินงานกิจกรรม ตลอดจน
วิธีการที่จะน ามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     - ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรอบการปฏิบัติงานหรือรูปแบบการควบคุมอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
     - โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมให้ดีข้ึน 

 

1.5 เสนอแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
ประจ าปีเพื่ออนุมัติ 

เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จ
แล้ว ต้องเสนอแผนให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
อนุมัติ ก่อนที่จะเร่ิมปฏิบัติงาน 
 

2240.A1 แผนการปฏิบัติงานต้องก าหนดวิธีการ
ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึก
ข้อมูลต่างๆที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
แผนการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติก่อนที่
จะเร่ิมปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงต้องด าเนินการขออนุมัติโดยทันที 

 

1.6 แจ้งเวียน แผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการวางแผนแล้ว จะต้องจัดส่งส าเนา
แผนฯให้กับ หน่วยรับตรวจ  และคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ ากระทรวงสาธารณสุข   
 

  

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2.1 ส่งหนังสือแจ้งก าหนดการเข้า

ตรวจสอบ พร้อมรายการเอกสาร
หลักฐานที่ต้องการไปยังหน่วยรับ
ตรวจ 

ก่อนการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน จะ
ส่งหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ โดยระบุสาระส าคัญได้แก่ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวันและเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งรายการเอกสารที่ต้องการให้ผู้ที่
เก่ียวข้องจัดเตรียมไว้ 

  

2.2 ทบทวนวัตถุประสงค์/ขอบเขตการ
ตรวจสอบ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องทบทวนวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของการตรวจสอบก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

  

2.3 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ ได้แก่ 
(1) สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว เช่น กระดาษท าการ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ฯลฯ 
(2) ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อให้ทราบถึง
โครงการต่างๆ ปัญหา แผนงาน และวัตถุประสงค์โดยรวม 
(3) ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การตรวจสอบ 

  

2.4 ลงพื้นที่ พร้อมประชุมเปิดตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุม
เปิดงานตรวจสอบ  ระหว่างทีมตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ  
หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้อธิบายวัตถุประสงค์ 
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ 

  

 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
2.5 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
กลุ่มตรวจสอบ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบออกตามประเภทของ
การตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเภท คือ 
(1) ตรวจสอบทางการเงิน Financial Auditing 
(2) ตรวจสอบการด าเนินงาน Performance Auditing 
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Compliance 
Auditing 
(4) ตรวจสอบพิเศษ Special Auditing 
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบโดยใช้เทคนิค
และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานฯ อันได้แก่ 
(1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ  ซึ่งอาจ
เป็นทางการโดยเป็นลายลักษณ์อักษร  และไม่เป็นทางการ
ด้วยวาจา 
(2) การเข้าสังเกตการณ์ การปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อสรุปของ
การปฏิบัติงานนั้นๆ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
(3) ท าการสอบทาน ทดสอบ เอกสาร และสินทรัพย์ รวมถึง
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
(4) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
(5) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์  ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลข เป็นต้น 
โดยระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ หากพบประเด็นปัญหา
ที่มีความผิดปกติ เช่น การทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
รายงานผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทันที เพื่อที่
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้แจ้งหัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ และรายงานต่ออธิบดีต่อไป 

2300 การปฏิบัติงาน 
     ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ 
ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2310 การรวบรวมข้อมูล 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุและรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่มีความเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ มี
ความเก่ียวข้อง และที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2320 การวิเคราะห์และประเมินผล 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อสรุป
และผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 
2330 การบันทึกข้อมูล 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องบันทึกข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้เพียงพอต่อการสนับสนุนข้อสรุปผล
การปฏิบัติงาน 
2340 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
     หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การ
ปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วย
พัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 



 
ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

2.6 จัดท ากระดาษท าการ กระดาษท าการ  (Working Papers) คือ เอกสารที่          
ผู้ตรวจสอบภายใน  จัดท าขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพื่อ
บันทึกรายละเอียดการท างาน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง  ๆ 
ที่ใช้ในการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  วิธีการ
ตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์  และผลสรุป
ของการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ลักษณะของกระดาษท าการที่ดี  
- ถูกต้องและสมบูรณ์ 
- ชัดเจนเข้าใจง่าย 
- เรียบร้อยและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
- เพียงพอและตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

2.7 รวบรวมกระดาษท าการ เอกสาร/
หลักฐานต่างๆ 

หลักฐานการตรวจสอบ  (Audit Evidence) หมายถึง  
เอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้
จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ  ในการรวบรวมข้ึน
ระหว่างท าการตรวจสอบ รวมถึง  หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเก่ียวกับข้อสรุปหรือ
ข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น  มีความถูก
ต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใด 

คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควร
ประกอบด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ คือ  
- ความเพียงพอ  
- ความเชื่อถือ  
- ความเก่ียวข้อง  
- ความมีประโยชน์ 

 

2.8 สรุปประเด็น ข้อตรวจ พบต่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปประเด็น ข้อตรวจ พบต่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าทีมที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบต่อไป 

  

2.9 ประชุมปิดตรวจ เพื่อแจ้งหน่วยรับ
ตรวจทราบถึงประเด็นข้อตรวจพบ
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในหรือหัวหน้าทีมที่ได้รับ
มอบหมายแจ้งประเด็นข้อตรวจพบให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องของหน่วยรับตรวจทราบ 

  

 
 
 
 
  



ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท ารายงานการตรวจสอบ 
3.1 รวบรวมกระดาษท าการ เอกสาร 

และหลักฐานต่างๆ เพื่อท าร่าง
รายงานผลการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบต้องน าข้อมูลจากกระดาษท าการที่รวบรวมไว้ มา
พิจารณา วิเคราะห์  และคัดเลือกข้อตรวจพบที่เป็น
สาระส าคัญมาจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ โดย
รูปแบบของ ร่างรายงาน ผลการตรวจสอบ ของกรมควบคุม
โรคประกอบไปด้วย 
     (1) ประเด็นที่ตรวจพบ 
     (2) เร่ืองที่ตรวจพบ 
     (3) สาเหตุ 
     (4) ผลกระทบ 
     (5) ข้อเสนอแนะ 
 

2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 
 

2410 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
     รายงานผลการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 

2410.A1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเห็น
และหรือสรุปผลการตรวจสอบตามความ
เหมาะสมไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ความเห็นหรือสรุปผลการตรวจสอบต้องค านึงถึง
ความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความ
เก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน
ความเห็นหรือสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าว 
 

2410. A2 ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อ
ตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย 
 

 

 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
3.2 เสนอร่างรายงาน ผล การ

ตรวจสอบเพื่อให้ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายในพิจารณา 

เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบแล้ว
เสร็จ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสนอให้ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายในพิจารณา เพื่อกลั่นกรองข้อมูลในรายงานอีก
คร้ัง เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ของรายงาน 

2420 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     การรายงานผลการปฏิบัติงานต้องรายงาน
ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล 

 

3.3 สั่งพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบ หากร่างรายงาน ผลการตรวจสอบ ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน แล้ว ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน จะสั่งพิมพ์รายงานการตรวจสอบต่อไป แต่
หากมีส่วนที่ไม่ชัดเจน ต้องแก้ไข หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม        
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องด าเนินการแก้ไขก่อน แล้วเสนอขอ
ความเห็นชอบอีกคร้ังก่อนผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
สั่งพิมพ์รายงานต่อไป 

  

3.4 เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
อธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่ออนุมัติ
และสั่งการ 

เมื่อรายงานของผู้ตรวจสอบได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว ในขั้นตอนนี้
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในจะเสนอรายงานการ
ตรวจสอบต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่ออนุมัติและสั่งการให้
หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานฯต่อไป 
แต่หากอธิบดีมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมใน
รายงานฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในจะน าข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะนั้นมาเพิ่มเติมในรายงานก่อนน าไปเสนอเพื่อ
อนุมัติและสั่งการอีกคร้ัง 

ภายในเดือนถัดจากเดือนที่เข้าตรวจสอบ  

3.5 จัดส่งส าเนารายงาน ผล การ
ตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจและผู้
ที่เก่ียวข้อง 

หลังจากอธิบดีกรมควบคุมโรคอนุมัติและสั่งการแล้วนั้น
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบจะส าเนารายงานผลการตรวจสอบ
แจ้งหน่วยรับตรวจ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ  
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง
สาธารณสุข 

2440 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
     หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เก่ียวข้อง
ทราบตามความเหมาะสม 

 

 



 
ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

   2440.A1 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
หน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ 
 

2440.A2 การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย
หรือค าสั่งที่เก่ียวข้องของทางราชการ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องด าเนินการใน
เร่ืองต่อไปนี้ 

- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับส่วน
ราชการ 

- ปรึกษากับหัวหน้าส่วนราชการและหรือที่
ปรึกษาทางด้านกฎหมายตามความเหมาะสม 
และ 

- ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยระบุข้อจ ากัดใน
การใช้รายงานดังกล่าว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล 
4.1 จัดท าตารางควบคุมการรับ/ส่ง 

รายงานผลการตรวจสอบ และ
ตารางการติดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วย
รับตรวจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยมีรูปแบบ
การติดตาม เช่น การจัดท าตารางควบคุมการรับส่งและการ
ติดตามรายงานโดยใช้วิธีการติดตามทางโทรศัพท์ และการท า
หนังสือทวงถาม 

2500 การติดตามผล 
     หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง
ก าหนดและรักษาระบบการติดตามการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 

2500.A1 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องก าหนดกระบวนการติดตามผลการ
ตรวจสอบว่า หัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่งการ
ให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้น าเสนอใน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และ
ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร หรือหัวหน้าส่วน
ราชการได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ 
 

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ก าหนดระยะเวลาให้
หน่วยรับตรวจด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และรายงานผลกลับมาที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงาน แต่
เนื่องจากกรมควบคุมโรคมีหน่วยงานในสังกัดทั้ง
ที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่ม
ตรวจสอบภายในจึงบวดระยะเวลาการเดินทาง
ของเอกสารให้อีก 15 วัน รวมเป็น ระยะเวลา 
45 วัน 

 

4.2 หน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

  

 
 
 



 
ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด ข้อก าหนด/ระยะเวลา ตัวชี้วัด 

4.3 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผล
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจ 

(1) พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
ที่ได้รายงานผลกลับมาว่าได้น าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติแล้ว 
พร้อมดูเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อยืนยันว่าได้มีการน าไป
ปฏิบัติแล้ว 
(2) พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
ที่ได้รายงานผลกลับมาว่าได้น าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติแล้ว 
พร้อมดูเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อยืนยันว่าได้มีการน า
ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติจริง พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 

  

4.4 รายงานผลการตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง เสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

เมื่อผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของรายงานผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ และจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานแล้วเสร็จ จะรายงานผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในรับทราบ 

  

4.5 เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับ
ตรวจต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาสรุปผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยรับตรวจ  พร้อมทั้งเสนอต่ออธิบดี
เพื่อพิจารณา 

  

 



8. มาตรการส ารองเพื่อคงความต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม 
ที่จะด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลา งบประมาณ 

     
     
     
     
     
     
     
  
 
9. การควบคุมบันทึก 
 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
   
   
   
   
   
   
 


