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ค ำน ำ 
   การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร  ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานตรวจสอบภายในประสบ
ความส าเร็จคือ ผู้บริหารสามารถน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าคัญแก่องค์กร ฉะนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ผู้ตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ความรู้ในองค์กร ความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบ 
ที่ยอมรับโดยทั่วไป 

   ในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายในส าหรับพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการภาคีเครือข่าย
ตรวจสอบภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิดจากการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน  ขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  การจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบ  การจัดท าแผนปฏิบัติงาน  การรายงาน
ผลการตรวจสอบ  ที่มีอยู่ให้เกิดเป็นรูปธรรม  ผู้จัดท าจึงได้รวบรวมความรู้และน าประสบการณ์ที่ได้จากการ
ตรวจสอบมาจัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการภาคีเครือข่าย
ตรวจสอบภายในวิทยาลัยในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรรู้และต้องปฏิบัติ  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ซึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบ
ภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น าหลักการปฏิบัติงานไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ต่อไป 
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สำรบัญ 
             หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
 ๑. หลักการและเหตุผล        ๑ 
 ๒. ประโยชน์ที่ได้รับ        ๑  
ส่วนที่ ๒ สำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

๑.  ความหมาย         ๒  
๒.  ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ    ๒ 
๓.  วัตถุประสงค์         ๓ 
๔.  ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน      ๓ 
๕.  ประเภทของการตรวจสอบ       ๓ 
๖.  ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน    ๔ 
     และภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๗. ความเป็นอิสระ  (Independence)      ๔ 
๘. มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน      ๔ 
๙. จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน      ๕  

ส่วนที ่๓ กำรวำงแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม (Engagement Plan) 
 ๑.  ความหมาย         ๖ 
 ๒.  วัตถุประสงค์         ๖ 
 ๓.  ประโยชน์         ๖ 
 ๔.  ข้อควรค านึงในการวางแผนการปฏิบัติงาน     ๗ 
 ๕.  แนวปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติงาน      ๗ 
 ๖.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ       ๙  

ส่วนที ่๔ เทคนิคกำรตรวจสอบ และกระดำษท ำกำร วิธีกำรตรวจสอบ 
 ๑.  เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)     ๑๑ 
 ๒.  กระดาษท าการ        ๑๒ 

ส่วนที ่๕ กำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 
 ๑.  การรายงานผลการตรวจสอบ       ๑๓ 
 ๒.  การติดตามผลการตรวจสอบ       ๑๔ 

แบบสอบทำนระบบควบคุมภำยใน ๒๘ เรื่อง       
๑. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การตรวจสอบเงินกองทุนเพ่ือ  ๑๗ 

         ชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) 
๒. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน  ๑๙ 

              หลักประกันสุขภาพค่าใช้จ่ายประจ าของหน่วยบริการ OP, IP,PP 
๓. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การเงิน     ๒๒ 
๔. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน เจ้าหนี้     ๒๔ 
๕. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน ระบบ e-payment    ๒๕ 
๖. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน ระบบ GFMIS     ๒๗ 
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๗. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง    ๓๕ 
๘. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การบริหารความเสี่ยง   ๓๙ 
๙. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล  ๔๒ 
๑๐. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก ๔๕ 
๑๑. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
      โดยวิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง        ๔๗ 
๑๒. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
      โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)      ๔๙ 
๑๓. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
      โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕๒ 
๑๔. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่
      ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)  ๕๕ 
๑๕. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การเบิกจ่ายเงินเพิ่มส าหรับ 
      ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)    ๕๗ 
๑๖. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
      เกี่ยวกับการศึกษาบุตร        ๕๙ 
๑๗. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
      รักษาพยาบาลข้าราชการ        ๖๐ 
๑๘. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ  ๖๒ 
๑๙. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๖๓ 
๒๐. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ๖๕ 
๒๑. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน เงินยืมราชการ     ๖๘ 
๒๒. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน เงินทดรองราชการ   ๗๐ 
๒๓. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา   ๗๓ 
๒๔. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การบริหารพัสดุ    ๗๖ 
๒๕. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน ค่าสาธารณูปโภค   ๗๙ 
๒๖. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การติดตามการใช้จ่าย   
      เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ      ๘๒ 
๒๗. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
      ตามระเบียบ คตง.        ๘๔ 
๒๘. แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้าน ระบบสารสนเทศ (IT)       ๘๗ 

แนวทำงกำรตรวจสอบ ๒๘ เรื่อง         
๑. แนวทางการตรวจสอบด้าน การตรวจสอบเงินกองทุนเพ่ือชดเชยค่าเสื่อมของ   

         สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)      ๙๑  
๒. แนวทางการตรวจสอบด้าน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ   

              ค่าใช้จ่ายประจ าของหน่วยบริการ OP, IP,PP     ๙๓ 
๓. แนวทางการตรวจสอบด้าน การเงิน      ๙๗ 
๔. แนวทางการตรวจสอบด้าน เจ้าหนี้      ๙๙ 
๕. แนวทางการตรวจสอบด้าน ระบบ e-payment             ๑๐๑ 
๖. แนวทางการตรวจสอบด้าน ระบบ GFMIS             ๑๐๓ 
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๗. แนวทางการตรวจสอบด้าน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง            ๑๐๙ 
๘. แนวทางการตรวจสอบด้าน การบริหารความเสี่ยง           ๑๑๒ 
๙. แนวทางการตรวจสอบด้าน การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล          ๑๑๔ 
๑๐. แนวทางการตรวจสอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก                   ๑๑๖ 
 
๑๑. แนวทางการตรวจสอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง  ๑๑๘  
๑๒. แนวทางการตรวจสอบด้าน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
      (e-Market)               ๑๒๐ 
๑๓. แนวทางการตรวจสอบด้าน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคา 
      อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)                                ๑๒๓ 
๑๔. แนวทางการตรวจสอบด้าน การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
      ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)         ๑๒๗ 
๑๕. แนวทางการตรวจสอบด้าน การเบิกจ่ายเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
      ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)                      ๑๒๙ 
๑๖. แนวทางการตรวจสอบด้าน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร     ๑๓๒ 
๑๗. แนวทางการตรวจสอบด้าน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ๑๓๕  
๑๘. แนวทางการตรวจสอบด้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ         ๑๓๘ 
๑๙. แนวทางการตรวจสอบด้าน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           ๑๔๑ 
๒๐. แนวทางการตรวจสอบด้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                    ๑๔๓ 
๒๑. แนวทางการตรวจสอบด้าน เงินยืมราชการ            ๑๔๕ 
๒๒. แนวทางการตรวจสอบด้าน เงินทดรองราชการ                    ๑๕๐ 
๒๓. แนวทางการตรวจสอบด้าน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา          ๑๕๔ 
๒๔. แนวทางการตรวจสอบด้าน การบริหารพัสดุ            ๑๕๖ 
๒๕. แนวทางการตรวจสอบด้าน ค่าสาธารณูปโภค                    ๑๕๙ 
๒๖. แนวทางการตรวจสอบด้าน การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/   
      เงินนอกงบประมาณ                       ๑๖๒ 
๒๗. แนวทางการตรวจสอบด้าน ประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.  ๑๖๔   
๒๘. แนวทางการตรวจสอบด้าน ระบบสารสนเทศ (IT)             ๑๖๗ 

ภำคผนวก            ๑๖๘        
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