คู่มือการตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :PMQA)
เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กการที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการ
ประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7
หมวด โดยหมวด 6 : การจัดการกระบวนการ เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และ
กระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุ
พันธกิจขององค์การ
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม จัดทาคู่มือการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ทราบถึงขั้นตอนของ
กระบวนการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การสารวจข้อมูลและจัดทาแผนการตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการตรวจสอบ จนถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อทักท้วง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
กลุม่ งานตรวจสอบภายในระดับกรม
ปีงบประมาณ 25

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
61

สารบัญ
บทนา
-ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ

1-4

บทที่ 2 กระบวนการดาเนินงาน

5-12

บทนา
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากรบริหารราชการประจาของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความเป็นธรรม การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงาน
ตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ระดับกรม

งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด บทบาทที่สาคัญ
ของงานตรวจสอบภายในคือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการการกากับดูแลที่ดี ( Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ผู้ตรวจสอบ
ภายในจึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และมีความรู้ในหลักและวิธีการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน
และการบัญชีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2553 ข้อ 4)
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ

2
(2) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้เสนอ
แผนการตรวจสอบ สอบทานและอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน และควบคุมการดาเนินงานตรวจสอบภายในให้สาเร็จ
ตามแผนที่กาหนดไว้
(3) ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(4) หน่วยรับตรวจ ได้แก่ สานัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน
16 หน่วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จานวน 12 ศูนย์ และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด (OSM) จานวน 18 กลุ่มจังหวัด สานักงานจังหวัด 76 จังหวัด รวม 122 หน่วยรับตรวจ
ดังนั้น กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทาคู่มือการ
ตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติ งานเพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ( Compliance Audit) เป็นไปตามระเบียบฯ กฎ และข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องหรือไม่โดยคู่มือดังกล่าวจะทาให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ได้ทราบถึงขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การสารวจข้อมูลและจัดทาแผนการตรวจสอบ
และแผนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ จนถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อทักท้วง อันจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
กระบวนการของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ระดับกรม จัดทาแผนการตรวจสอบและเมื่อดาเนินการตรวจสอบในแต่ละหน่วยรับตรวจหรือแต่ละโครงการแล้ว
เสร็จ ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยได้วิเคราะห์และจัดทาข้อมูล
สาคัญของกระบวนการ ดังนี้
ผู้รับบริการและ
ความต้องการ
กระบวนการ
ผลผลิต
ข้อกาหนดที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาคัญ
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
การตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
1.หัวหน้าส่วน
1.หัวหน้าส่วนราชการ
ศูนย์เทคโนโลยี ภายในของศูนย์เทคโนโลยี
เป็นไปตาม
ราชการ
ต้องการได้รับรายงานผล สารสนเทศและ สารสนเทศและการสื่อสารเขต ขั้นตอนและ
2.หน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในที่
การสื่อสารเขต ประกอบด้วย ข้อตรวจพบและ ระยะเวลาที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยพัฒนาการบริหาร
ข้อเสนอแนะ
กาหนด
จัดการองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.หน่วยรับตรวจได้รับ
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
เพื่อลดความเสี่ยงและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

3
แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
ที่
1

2

3

4

กระบวนการ
การวางแผนการตรวจสอบ
(Planning)

ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายในระดับกรม เห็นชอบ
แผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
(Examination)

รายงานผลการตรวจสอบ
(Reporting)

รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
-ตรวจสอบภายในระดับกรม นา
1 วัน -หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจาปีที่ผู้บริหาร
ภายใน
อนุมัติให้ตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยี
-ผู้ตรวจสอบภายใน
สารสนเทศและการสื่อสารเขต
-จัดทีมตรวจ
1 วัน -หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
-สารวจข้อมูลเพื่อกาหนดประเด็นการ
ภายใน
ตรวจสอบ
-ผู้ตรวจสอบภายใน
-จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนว
ทางการตรวจสอบ
-ประชุมร่วมกันกาหนดรูปแบบกระดาษ
ทาการ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
-ประชุมเปิดตรวจ
3 วัน -หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
-ตรวจสอบอย่างละเอียด
ภายใน
-การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
-ผู้ตรวจสอบภายใน
และจัดทากระดาษทาการ
-การสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ระบุ
ข้อเท็จจริง สาเหตุ ผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
-การวิเคราะห์สาเหตุ
-ร่างรายงานการตรวจสอบ/ส่งให้
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
-ประชุมปิดตรวจ รับฟังความคิดเห็นทั้ง
สองฝ่าย ประเมินความพึงพอใจผู้รับ
ตรวจ
-สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ระบุ
2วัน -หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ภายใน
ตรวจสอบ ระยะเวลา ข้อเท็จจริง ข้อ
-ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ สาเหตุ
ผลกระทบ
-รายงานผลการตรวจสอบต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้รับตรวจ

4
ที่
5
6

กระบวนการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
-ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ
-แจ้งผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต
ที่ปลัดกระทรวงเห็นชอบต่อผู้รับตรวจ
-ไม่มีข้อทักท้วง หน่วยรับตรวจไม่ต้อง
แจ้งผลการดาเนินงานกลับมา
-มีข้อทักท้วง หน่วยรับตรวจต้องแจ้งผล
การดาเนินงานกลับมาภายใน 45 วัน
หากไม่แจ้งผลมาตามที่กาหนด จะมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อทักท้วง
ต่อไป

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
2 วัน -ผู้ตรวจสอบภายใน
1 วัน

-ผู้ตรวจสอบภายใน

บทที่ 2
กระบวนการดาเนินงาน
แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

: การตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
: กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
: รายงานผลการตรวจสอบภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
: ระยะเวลาในการดาเนินงานตามมาตรฐานของแต่ละขั้นตอน
: ระยะเวลาตามมาตรฐาน

ผู้ปฏิบัติ
-หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายใน
-ผู้ตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การวางแผนการตรวจสอบ (Planning)

1 วัน
ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน

1 วัน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ(Examination)

3 วัน
รายงานผลการตรวจสอบ(Reporting)
2วัน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ
2 วัน
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 วัน
ไม่มีข้อทักท้วง

มีข้อทักท้วง แจ้งผลภายใน
45 วัน
ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วง

รวมระยะเวลาตั้งแต่ปฏิบัติงานตรวจสอบ – แจ้งผลการตรวจสอบ ไม่เกิน 10 วันทาการ
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ขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model
กระบวนการ
: การตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
ผลผลิต
:รายงานผลการตรวจสอบภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
ตัวชี้วัดผลผลิต : รายงานผลการตรวจสอบภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขตประกอบด้วย ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์
: หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : หน่วยรับตรวจรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ข้อกาหนดที่สาคัญ: การดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดกระบวนการ :รายงานผลการตรวจสอบภายในที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
suppliers
input
process
-กรมบัญชีกลาง

-ระเบียบกระทรวงการคลังฯ
-ส่วนตรวจสอบภายใน ต่างๆ ตลอดจนคู่มือแนวปฏิบัติ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ระดับกระทรวง
-แนวปฏิบัติของส่วนตรวจสอบ
-ผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในระดับกระทรวง
-นโยบายระบบงานสารสนเทศ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

1.ตรวจสอบภายในระดับกรม นาแผนการตรวจสอบประจาปีที่ผู้บริหารอนุมัติให้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ มาประชุมหารือเลือกระบบงานที่จะตรวจสอบ (1วัน)
Product : เรื่องที่ตรวจสอบObjec :เพื่อทราบความเสี่ยงเรื่องที่ตรวจ
Krp1 : แนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด Kpi :วิธีการทางานที่ สป.มีอยู่แล้ว

2.จัดทีมตรวจ สารวจข้อมูล จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ กาหนดรูปแบบกระดาษ
ทาการ (1 วัน)
Product : แผนปฏิบัติงาน กระดาษทาการ Objec :เพื่อเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ
Krp1 : แนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด Kpi :ระบบงานที่จะตรวจสอบ

3.ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางในแผนการปฏิบัติงาน/หลังจากดาเนินการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว จัดทาสรุปผล สิ่งที่ตรวจพบและประชุมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ (1 วัน)
Product : ผลการตรวจสอบ/ประชุมปิดตรวจ Target :ต้องมีข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง แก้ไข
Krp2 : แนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด Kpi : ต้องสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

(ประชุมปิดตรวจ) เพื่อทาความเข้าใจ ชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อ
ยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน

output

Customer/feedback

รายงานผลการตรวจสอบ
-หัวหน้าส่วนราชการ
ภายในระบบงานสารสนเทศ -หน่วยรับตรวจ
ประกอบด้วยข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะ
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suppliers

input

process
4.จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบ (2วัน)
Product : รายงานผลการตรวจสอบTarget :เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
Krp3 : แนวทางที่ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกาหนด
Kpi : ต้องรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

5.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบ (2วัน)
Product : รายงานผลการตรวจสอบTarget :เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ
Krp3 : รายงานผลการตรวจสอบ เป็นไปตามแนวทางที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกาหนด
Kpi : หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงาน

6.แจ้งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพื่อให้หน่วยรับตรวจ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ (1วัน)
Product : แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจTarget: หน่วยรับตรวจสอบมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
Krp4 : แนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนด
Kpi : ต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ

Tp: รวมระยะเวลาตั้งแต่ปฏิบัติงานตรวจสอบ (เปิดตรวจ) – แจ้งผลการตรวจ ไม่เกิน 10 วัน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

output

เสนอ ปมท.

Customer/feedback
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คาอธิบาย SIPOC
วัสดุอปุ กรณ์และเทคโนโลยี การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จาเป็จต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อการสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และลด
ขั้นตอนการทางานทางธุรการ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบ และการลดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ควรสื่อสาร
ทาความเข้าใจในแนวทางให้ผู้ที่เกี่วข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติและ
การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ในทุกขั้นตอน การบริหารจัดการให้บุคลากรที่รับผิดชอบดาเนินการตามแผน
และมีความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้
ข้อพึงระวังในการดาเนินงาน ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสาคัญในกระบวนการทุกขั้นตอน
ควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับการวางแผนให้ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน จัดให้มีการทบทวน เพิ่มข้อมูล ที่เกี่ยวกับการสอบทาน
โครงการ ให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจใน
กระบวนการดาเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน
1.การวางแผนการตรวจสอบ (Planning)
หัวข้อ
เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน

ข้อกาหนดที่สาคัญ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขั้นตอน

รายละเอียด
เรื่องที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบภายในระดับกรม นาแผนการตรวจสอบ
ประจาปีที่ผู้บริหารอนุมัติให้ตรวจสอบ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฯ มาประชุมหารือเลือก เรื่อง
ที่จะตรวจสอบ
แนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด
วิธีการทางานที่ สป.มีอยู่แล้ว
เพื่อทราบความเสี่ยงเรื่องที่ตรวจ

2.ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
หัวข้อ
รายละเอียด
เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน
แผนปฏิบัติงาน กระดาษทาการ
วิธีการปฏิบัติงาน
จัดทีมตรวจ สารวจข้อมูล จัดทาแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ กาหนดรูปแบบกระดาษทาการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
แนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด/ ตภ.มท. กาหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขั้นตอน
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ
เรื่อง ที่จะ
ตรวจสอบ
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3.การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
หัวข้อ
เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน

ข้อกาหนดที่สาคัญ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขั้นตอน

4.รายงานผลการตรวจสอบ (Reporting)
หัวข้อ
เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน
ข้อกาหนดที่สาคัญ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขั้นตอน

5.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบ
หัวข้อ
เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน
ข้อกาหนดที่สาคัญ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขั้นตอน

รายละเอียด
ผลการตรวจสอบ/ประชุมปิดตรวจ
ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางในแผนการ
ปฏิบัติงาน/หลังจากดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
จัดทาสรุปผล สิ่งที่ตรวจพบและประชุมกับหน่วยรับ
ตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
แนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด/ตภ.มท.กาหนด
ต้องสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ (ประชุมปิด
ตรวจ) เพื่อทาความเข้าใจ ชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมี
ความเห็นที่ไม่ตรงกันต้องมีข้อเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไข
รายละเอียด
รายงานผลการตรวจสอบ
จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ ให้ความเห็นชอบ
แนวทางที่ กลุ่มงาน ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กาหนด
ต้องรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและพิจารณา
สั่งการต่อไป
รายละเอียด
รายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบ
รายงานผลการตรวจสอบ เป็นไปตามแนวทางที่กลุ่ม
งานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกาหนด
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ
หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงาน
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6.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ
เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน
ข้อกาหนดที่สาคัญ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดขั้นตอน

รายละเอียด
แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ
แจ้งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ
เพื่อให้หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
แนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ
หน่วยรับตรวจสอบมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

หน่วยรับตรวจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12
กิจกรรมที่ตรวจสอบ
1.เงินทดรองราชการ
2.การจัดซื้อจัดจ้าง
3.ใบสาคัญคู่จ่าย
4.การควบคุมพัสดุ
5.การควบคุมยานพาหนะ
ประเด็นการตรวจสอบ
สอบทานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ (
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

Compliance Audit) เป็นไปตามระเบียบฯ กฎและข้อกาหนด

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1.เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการ ควบคุมพัสดุ ยานพาหนะ และการจัดซื้อ
จัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
สอบทานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Audit)
1.เงินทดรองราชการ
2.การจัดซื้อจัดจ้าง
3.ใบสาคัญคู่จ่าย
4.การควบคุมพัสดุ
5.การควบคุมยานพาหนะ
จานวนวันในการตรวจสอบ
ระยะเวลาในการตรวจสอบ 3 วันทาการ
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ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน จานวน 1-4 คน
วิธีการตรวจสอบ
1.การตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ พัสดุและยานพาหนะ
3.สุ่มตรวจวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ รวมถึงการใช้และการควบคุมดูแล
4.สอบถาม/สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบ

1.ศึกษาระเบียบฯ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน
- การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนต่างๆ ของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ ผวจ. และ ผอ.ศสข.
-แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของศูนย์
สื่อสารเขต (หนังสือ ที่ มท 0202.1/14236 วันที่ 8 ตุลาคม
2541)
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9,10,13,14 และ20
-การประกันภัยรถราชการ (หนังสือ ที่ นร 0702/ว105
วันที่ 11 กรกฎาคม 2548)
2.แจ้งผู้บริหารเพื่อเปิดตรวจ (แจ้งเข้าตรวจ พร้อมเอกสารที่
ผู้ตรวจสอบต้องการ)
3.สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ
(1) เงินทดรองราชการ
-ผู้ตรวจสอบ จานวน 1 คน
-ตรวจนับเงินสดคงเหลือ
-สอบทานบัญชีรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ
-ใบสาคัญต่างๆ
(2) การควบคุมพัสดุ
-ผูต้ รวจสอบ จานวน 1 คน
-บัญชีวัสดุ-ใบเบิกวัสดุ
-ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
-การตรวจสอบพัสดุประจาปี

ระยะเวลาที่ใช้ใน
การตรวจสอบ

1 วันทาการ

1 วันทาการ

12
วิธีการตรวจสอบ
(3) การควบคุมยานพาหนะ
-แบบ 2, 3, 4 และ 6
-เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง
-การตราติดเครื่องหมายยานพาหนะ
-การต่อทะเบียน – พรบ
(4) การจัดซื้อจัดจ้าง
-การแต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุ
-ทะเบียนคุมหมวดค่าสาธารณูปโภค
-ทะเบียนคุมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(5) ใบสาคัญคู่จ่าย
-เอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ

ผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบ
-ผู้ตรวจสอบ จานวน 1 คน

ระยะเวลาที่ใช้ใน
การตรวจสอบ
1 วันทาการ

-ผู้ตรวจสอบ จานวน 1 คน

1 วันทาการ

-ผู้ตรวจสอบ จานวน 1 คน

1 วันทาการ

4.สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
และขยายผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่
ต้องการ
5.ปิดตรวจ-สรุปผลการตรวจสอบ
สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด
6.รวบรวมข้อมูลพร้อมหลักฐานเพื่อนามาวิเคราะห์ สรุปผล
จัดทารายงาน
แนวทางการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
แนวการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ได้จัดทาโดยพิจารณาจากระบบปฏิบัติงาน
ที่สาคัญและระบบการควบคุมที่จาเป็น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในนาไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ โดยมี
กิจกรรมที่ตรวจสอบ ดังนี้
1.เงินทดรองราชการ
2.การจัดซื้อจัดจ้าง
3.ใบสาคัญคู่จ่าย
4.การควบคุมพัสดุ
5.การควบคุมยานพาหนะ
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1.เงินทดรองราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
-หนังสือสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0202.1/14236
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2541 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรอง
ราชการของศูนย์สื่อสารเขต

แนวการตรวจสอบ
1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน โดยมี ผอ.ศูนย์ฯ เป็น
ประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสารและหัวหน้าฝ่าย
เทคโนโลยีการสื่อสาร และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
กรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 คน
2.ทุกสิ้นวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้องและลง
ลายมือชื่อในบัญชีรับ-จ่ายเงิน
3.การจ่ายเงินยืมมีการทาสัญญาการยืม จานวน 2 ฉบับ และได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจ
4.การส่งใช้ภายในกาหนดเวลาหรือไม่
5.กรณีส่งใช้เป็นเงินสด มีการออกใบเสร็จรับเงิน
6.กรณีส่งใช้เป็นใบสาคัญ มีการออกใบรับใบสาคัญ
7.สถานที่จัดเก็บเงินมีความปลอดภัยเพียงพอ

2.การจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการปฏิบัติ
แนวการตรวจสอบ
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 1.มีการแต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุหรือไม่
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
2.มีการจัดทาทะเบียนคุมหมวดค่าสาธารณูปโภค และทะเบียนคุมหมวด
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุหรือไม่
-การมอบอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
3.ใบสาคัญคู่จ่าย
แนวทางการปฏิบัติ
-ระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวการตรวจสอบ
1.รายงานขอซื้อ/จ้าง และใบเสนอราคา
-สอบทานความถูกต้องของข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง
-ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
2.ใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือสัญญาซื้อขาย/จ้าง , ใบส่งของ/ใบส่งงาน และใบ
แจ้งหนี้/ใบกากับภาษี
-สอบทานวันครบกาหนดวันส่งมอบ
-สอบทานรายละเอียดของพัสดุตรงกับรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/
จ้าง
-ตรวจใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกากับภาษี ระบุรายละเอียดครบถ้วน
ตรงตามใบสั่งซื้อ/จ้าง
3.รายงานผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
-สอบทานรายละเอียดในบันทึกคณะกรรมการตรงกับใบสั่งซื้อ/จ้าง
-คณะกรรมการฯ ลงนามเรียบร้อย และกาหนดระยะเวลาการตรวจ
รับตรงตามระเบียบฯ
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4.การควบคุมพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
-การมอบอานาจเกี่ยวกับการบริหาร
พัสดุ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5.การควบคุมยานพาหนะ
แนวทางการปฏิบัติ
-หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร
0702/ว105 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม
2548 กาหนดให้รถราชการต้องจัด
ให้มีการประกันภัยภาคบังคับตาม
พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 7 ,9,10,13 วรรคท้าย ,
14 และ 20

แนวการตรวจสอบ
1.เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว มีการจัดทาบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนคุมทรัพย์สินตามที่ระเบียบกาหนดและจัดทาเป็นปัจจุบัน
2.วัสดุ มีการจัดทาบัญชีวัสดุโดยแยกประเภท
3.การจ่ายวัสดุผู้ขอเบิกได้จัดทาใบเบิกพัสดุ และมีการอนุมัติให้เบิกพัสดุ
ก่อนจ่าย
4.ครุภัณฑ์ มีการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีรายการครุภัณฑ์ มี
การกาหนดรหัสครุภัณฑ์จัดเป็นหมวดหมู่และกาหนดเลขรหัสสินทรัพย์
ตามระบบ GFMIS ด้วย
5.ครุภัณฑ์ชารุด มีการจัดทาบันทึกประวัติการซ่อมแซมหรือไม่
6.สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของพัสดุโดยสุ่มตรวจนับพัสดุถูกต้อง
ตามบัญชี และ/หรือทะเบียน (ให้สอบทานหมายเลขประจาครุภัณฑ์ที่ตัว
ครุภัณฑ์กับทะเบียน)
7.ก่อนสิ้นเดือนกันยายน หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
ประจาปีหรือไม่
8.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่ภายในกาหนดหรือไม่
9.การรายงานผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกาหนด
หรือไม่
10.กรณีที่มีการจาหน่ายพัสดุ หน่วยงานดาเนินการใช้วิธีการจาหน่ายที่
เหมาะสมหรือไม่ มีการสาเนารายงานไปยังหน่วยงาน ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องหรือไม่
แนวการตรวจสอบ
1.หน่วยงานมียานพาหนะส่วนกลางอยู่ในความดูแลกี่คัน
2.มีการจัดทา พรบ.ภาคบังคับ และต่อทะเบียนรถราชการทุกคัน
3.มีการจัดทาเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของรถทุกคันในแต่ละปีงบประมาณ
เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและการตรวจสอบ
4.มีการจัดทาบัญชีประเภทรถส่วนกลางตามแบบ 2 ใบขออนุญาตใช้รถ
ส่วนกลางตามแบบ 3 บันทึกการใช้รถแบบ 4 และรายละเอียดการซ่อม
บารุงตามแบบ 6 และมีการจัดทาเป็นปัจจุบัน
5.ยานพาหนะส่วนกลางมีการตราเครื่องหมายประจาของส่วนราชการ
หรือไม่
6.สถานที่จัดเก็บมีความปลอดภัยเพียงพอ

