
คูมือการตรวจสอบ

ดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน

(OPERATIONAL AUDITING)

"การตรวจสอบการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน"

กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักงานคณะกรรมการดิ จิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กระทรวงดิ จิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม สิงหาคม ๒๕๖๓



 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน 

(Operational Auditing) 

“การตรวจสอบการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม           สิงหาคม 256๓ 



ค าน า 

การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้ดีขึ้นการตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
อย่างเป็นระบบ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูล
และข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหน่วยงานและบุคลากรอยู่เสมอ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บุคลากรจะต้องมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้ ในเรื่องที่
ตรวจสอบที่ดี สามารถใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้เต็มความสามารถ ในทุกประเภทงานตรวจสอบ ซึ่งการ
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน (Operational Auditing) เป็นอีกด้านที่มีความส าคัญและ
ต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในได้ศึกษาท าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มี
ประสิทธิภาพและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าคู่มือ  “การตรวจสอบการ
บริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน” ขึ้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม ช่วยเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้คงให้ประโยชน์แก่ผู้ที่น าไปใช้
งานและหากมีข้อผิดพลาดประการใดในคู่มือฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา อย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น            
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานและบุคลากรอยู่เสมอ 

ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA ) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย มีการด าเนินงานในหมวดที่ 6 
การจัดการกระบวนการ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์กระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุน ที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ดังนั้น ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนโยบาย ตลอดจนบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบงาน สิ่งหนึ่งที่จะท าให้คนรู้งานได้เร็วขึ้นและปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน เครื่องมือนั้นก็คือ “คู่มือการปฏิบัติงาน” โดยจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน (Operational Auditing) เรื่อง “การ
ตรวจสอบการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน” เพ่ือแสดงขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินงาน แสดงขั้นตอนในแต่ละกระบวนการย่อยตามผัง
กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบและ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นภาพรวมและเส้นทางการ
ปฏิบัติงานจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของงานได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน 

วัตถุประสงค ์
1. เป็นคู่มือส าหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหารในการตรวจสอบด้านการ

ปฏิบัติงานหรือด าเนินงาน (Operational Auditing) ของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงขอบเขต 
กฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ได้รับประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือให้การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ที่แท้จริง
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมภายในที่ด ี

๓. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันและปฏิบัติงานต่อเนื่องกันได้ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางราชการ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
1. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
2. สร้างความเชื่อม่ัน รักษามาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของหน่วยงาน 
3. การปฏิบัติงานของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามกฎระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
4. กลุ่มตรวจสอบภายในมีกระบวนการควบคุมภายในที่ดี เป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน   
5. หน่วยรับตรวจหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทาง วิธีการตรวจสอบที่ชัดเจน และสามารถ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ครบถ้วนสมบูรณ์  

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
2. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
3. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
6. ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 
7. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในของ

หน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561  

ค ำจ ำกัดควำม  
1. ผู้ตรวจสอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
2. หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการตรวจสอบ  
3. กระดาษท าการ หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการรวบรวมและจัดท าขึ้นในช่วงระยะเวลาที่

ถือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อาจอยู่ในรูปแบบตาราง การวิเคราะห์เอกสาร หรือแบบฟอร์มที่จัดท าขึ้น    
เพ่ือใช้บันทึกสรุปข้อตรวจพบ ผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี 2 
โครงสร้ำงและภำรกิจของกองทุนฯ 

 

 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 



4 
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อ ำนำจหน้ำที่ 
(๑) จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี แผนการเงินและงบประมาณประจ าปีของกองทุน เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ 
(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพ่ือประเมินผลการด าเนินการของกองทุนเพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือค าแนะน าแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทนุ 

(๔) รับผิดชอบในการจัดท างบดุล งบการเงิน บัญชีท าการของกองทุน และจัดท ารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน 

(๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม 
(๖) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม

มอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
บทบำทของกองทนุที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

            บทบาทของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ งในส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะเห็นได้ว่าการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นค่อนข้างจะมีภารกิจที่ค่อนข้างมาก โดย
บทบาทของกองทุนนั้นจะแบ่งได้เป็น 

(1) การผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

(2) การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดช่องว่าง
ทางสังคม 

(3) ช่วยให้ความรู้และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม 
(4) พัฒนากระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ 

ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วิสัยทัศน์ 

“เป็นกองทุนชั้นน าในการผลักดันและเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล” 

พันธกิจ 
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1. กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
กำรด ำเนินกำรที่กองทุนฯ ต้องจัดให้มี กำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 

1. มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ 1. สอบทานองค์ประกอบของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
ความว่า ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า 
“คณะกรรมการบริหารกอง ทุนพัฒนาดิจิทัลดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  

2. มีคณะอนุกรรมการก าหนดกรอบนโยบายกองทุนฯ 2. สอบทานค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนด
กรอบนโยบายกองทุน และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ  

3. มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 3. สอบทานค าสั่งแต่งตั้งคณะกลั่นกรองพิจารณา
โครงการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ฯ 

4. มีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 4. สอบทานค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล  

5. มีการแต่งตั้งผู้บริหารกองทุน ฯ โดยแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้ าที่ ของส านั กงาน หรือสรรหาจากบุคคล 
ภายนอก 

5. สอบทานให้เป็นไปตามมาตรา 21 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุน เวียน พ.ศ. 
2558 แต่งตั้ งผู้บริหารกองทุนฯ รายละเอียด
ปรากฎตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ฯ 

6. คณะกรรมการกองทุน ฯ มีการประกาศก าหนด
โครงการหรือกิจกรรม กรอบจ านวนเงินที่จะให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และรูปแบบของ
การจัดสรรรเงินกองทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. สอบทานการประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา 
โครงการ และหลักเกณฑ์การประเมินคะแนน
ประจ าปี  ผ่ าน  https://www. onde. go.th แบน
เนอร์กองบริหารกองทุนฯ ในหัวข้อหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

7. คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ มีการก าหนด
นโยบายก ากับดูแล บริหารจัดการและติดตามการ
ด าเนินงาน 

7. สอบทานการก าหนดกรอบนโยบายกองทุน ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ และ
การเผยแพร่ผ่าน https://www.onde. go.th แบน
เนอร์กองบริหารกองทุนฯ 

7. มีการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
การเงินพัสดุ ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ 

8. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการฯ คณะท างานฯ  

 



8 
 

8. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่าย
เงินกองทุน 

9. สอบทานการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

9. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานกองทุน ฯ 10. สอบทานโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรา 
ก าลัง และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรของ
กองทุนฯ ว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมบัญชีกลาง
เห็นชอบหรือไม่ 

11. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  11. แผนการด าเนินงานประจ าปี แผนการเงิน และ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 ของกองทุนฯ ที่
ได้รับความเห็นชอบ  

12. จัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

12. สอบทานระบบบัญชีที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
หลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

13. การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้เป็นไปตาม
รูปแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางก าหนด เป็น
ปัจจุบัน 

13. สุ่มการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้เป็นไป
ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
เป็นปัจจุบัน  

13. มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินการของกองทุน ฯ 

14. สอบทานว่ามีการประเมินผลการด าเนินการ
ของกองทุน ฯ จากบุคคลภายนอกหรือไม่ และผล
การประเมินเป็นอย่างไร 

13. มี สตง.หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตที่ สตง. ให้ความ
เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีกองทุน ฯ รอบปี และมีการ
รับรองบัญชีทุกรอบปี 

15. สอบทานการสอบบัญชีกองทุนฯ รอบและการ
รับรองบัญชีต้องด าเนินการทุกรอบป ี

16. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีการจัดท า
รายงานทางการเงินของกองทุนฯ ส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
 

16. สอบทานว่าการจัดท ารายงานทางการเงินของ
กองทุนฯ น าส่งผู้สอบบัญชีภายใน 60 วันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี หรือไม ่
 

17. ผู้สอบบัญชีกองทุนมีการท ารายงานการสอบบัญชี
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ภายใน 150 
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

17. สอบทานรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
กองทุนมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ 
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี หรือๆ ไม่ 

18. คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ มีการน าส่ง
รายงานทางการเงิน  รายงานการสอบบัญ ชีต่ อ
กระทรวงการคลังภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้รับ
รายงานจากผู้สอบบัญชี 

18. สอบทานการน าส่งรายงานทางการเงิน รายงาน
การสอบบัญชีต่อกระทรวงการคลัง ว่าน าส่งภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
หรือไม ่
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19. จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน 19. สอบทานโครงสร้างองค์กร การด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดองค์กร ค าสั่งแต่งตั้ง รวมถึงค าสั่งมอบหมาย
งาน การจัดสรรบุคลากรและอัตราก าลัง 

20. คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อกรมบัญชี  กลาง 
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

20. สอบทานรายงานผลการประเมินผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลาง ว่ามีการเสนอ
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี หรือไม ่

21. คณะกรรมการบริหารกองทุนมีการรายงาน
สถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรีภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไป 

21. สอบทานว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนมีการ
รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ
คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีภายใน 180 วัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไป หรือไม่ 

22. มีการเปิดบัญชี “บัญชีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม” ใช้ในการรับ-จา่ยเงินกองทุน ฯ 

22. สอบทานการเปิดบัญชีกองทุน  และการ
เปลี่ยนแปลงทุกบัญชี ในทุกกรณี ว่ามีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

23. การรับเงินทุกประเภทจะต้องออกใบเสร็จไว้เป็น
หลักฐาน 

23. สอบทานใบเสร็จรับเงิน กับเอกสารใบส าคัญว่า
มีความถูกต้องสัมพันธ์กันหรือไม่  

22. การเก็บเงินสดส ารองจ่ายในวงเงิน 50,000 
บาท/วัน 

24. สอบทานการตรวจนับเงินสดประจ าวัน รวมถึง
การเซอร์ไพรส์เช็ค  

25. การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

25. สอบทานการใช้จ่ายเงินกองทุนต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนเท่านั้น 

26. การเบิกจ่ายเงินกองทุน ฯ เป็นอ านาจของ
เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 

26. สอบทานผู้มีอ านาจเบิกจ่ายตามค าสั่ง/การ
มอบหมายงาน สอบทานการลงนามเบิกจ่ายใน
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

27. มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ของกองทุน 

27 . สอบทานว่ามี การจัดท า รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน และมีการเผยแพร่
หรือไม่  

28. มีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
 

28. สอบทานระบบคุวบคุมภาย ในตามแบบ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และสภาพที่เป็นอยู่
จริง  
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บทท่ี ๓ 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  

(Internal  Audit  Process) 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบภายในก่อนว่าประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานใดบ้าง และแต่ละขั้นตอนควรด าเนินการเรื่องใด
ก่อนหลัง เพ่ือให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีแผนและมีทิศทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบในบางข้ันตอนสามารถท่ีจะปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับขั้นตอน
อ่ืนได้ตามความเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
หากผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  ( Internal  Audit  Process ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน 

กำรวำงแผน  กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

สรุปผลกำรตรวจสอบ 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

กำรติดตำมผล 

กำรปฏิบัติงำน 

กำรจัดท ำรำยงำนและ
กำรติดตำมผล 

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
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ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

ล ำดับ
ที ่

ผังกระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
(Audit Process) 

1 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 

ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ 

การวางแผนการตรวจสอบ การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 

การประเมินความเสีย่ง 
 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
 

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 

การวางแผนการตรวจสอบ 
 

การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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2  
 

  
 

  3   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานและติดตามผล  
 

ส ารวจสภาพการปฏิบัติงานจริง 
 

ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การบันทึกข้อมูล 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 

ประชุมปิดตรวจ 
 

ประชุมเปิดตรวจ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

เสนอรายงานผล 
การตรวจสอบต่อ

ผู้บริหาร 

แจ้งผลรายงาน
การตรวจสอบแก่
หน่วยรับตรวจ 

 

หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

 

เสนอ ผอ.ตส.  
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ค ำอธิบำยผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

กำรวำงแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ   

ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี ในการวางแผนการปฏิบัติงานต้องอาศัยข้อมูล
จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญ การวางแผน
การปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 
ตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

1. ขั้นตอนด ำเนินกำรวำงแผนปฏิบัติงำน (Planning)  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   
1)  กำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ เป็นการก าหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อผลการ

ด าเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยประเด็นการตรวจสอบอาจได้มาจากข้อมูลหลักฐานการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ท าการ
ประเมินผลระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบตามนโยบายหรือข้อสั่งการ
ของหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงจากข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น สถานการณ์ใด ๆ ที่ได้รับความสนใจจากส่วนราชการ
อ่ืน สื่อและสาธารณชน  

2)  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบได้ประเด็นในการตรวจสอบแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปควรก าหนดวัตถุประสงค์ว่าประเด็นดังกล่าวจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า
แตกต่างจากผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างไรบ้าง รวมถึงปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
สาเหตุและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ตรวจสอบด้วย   

ติดตามผลการตรวจสอบ 

วางแผนการตดิตามผล 

ด าเนินการติดตามผล 

 รายงานผลการตดิตาม 
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3)  กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน เป็นการก าหนดเพ่ือให้การตรวจสอบสอดคล้อง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ก าหนดความชัดเจนว่าจะตรวจสอบอะไร เป็นจ านวนมากน้อยเท่าใด ซึ่งควร
ก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่าง ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  

4)  กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน การก าหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละ
กิจกรรมจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ประเด็นที่ตรวจสอบมีอะไรบ้าง มีวัตถุประสงค์อย่างไร 
ก าหนดหน่วยรับตรวจใด ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงวิธีการและเทคนิค ที่น ามาใช้ในการตรวจสอบ  

 2. กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน  
เป็นการจัดท ารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของกระบวน 

การตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม  
ส่วนประกอบของกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน ควรมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1)  ชื่อแผนงำน/งำน/เรื่องท่ีจะตรวจสอบ  แสดงรายละเอียดว่าเป็นเอกสารแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ชื่อเรื่องท่ีตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

2)  หน่วยรับตรวจ คือหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการตรวจสอบ 
3) ประเภทกำรตรวจสอบ เป็นการจ าแนกประเภทงานตรวจสอบว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่การ

ตรวจสอบด้านใด  
4) ประเด็นกำรตรวจสอบ เป็นการก าหนดจากผลการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผล

ระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบควรอาศัยข้อมูลความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน และประเด็น
ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดมีผลกระทบต่อองค์กร 

5) วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำน ระบุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าตรวจสอบ
หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน/หัวข้อ เพ่ือให้เชื่อมั่นอะไร อย่างไร 

6) ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน เป็นการก าหนดขอบเขตปฏิบัติงานตรวจสอบอะไร/เป็นจ านวน
เท่าใดให้เหมาะสม ครบถ้วน เพียงพอ กับประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะท าการทดสอบ เพ่ือให้
การตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

7) แนวทำงกำรปฏิบัติงำน เป็นการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้
ชัดเจนและเพียงพอ รวมถึงก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม  

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ด ีประกอบด้วย 
- ประเด็นการตรวจสอบ 
- เกณฑ์การตรวจสอบ/สิ่งที่ควรจะเป็น 
- วิธีการตรวจสอบ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน 

8) ระยะเวลำที่ตรวจสอบ ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
9) ผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบ ระบุผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

        10) ผู้สอบทำน ระบุผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
        11) ลงลำยมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทำน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและ

ผู้สอบทาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
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กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  

การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทานและรวบรวมหลักฐานเพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติ
ขององค์กรรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน  

1. สำระส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ประกอบด้วย  3  เรื่อง ได้แก่   
1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ  

หลังการจัดท าแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าตารางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และท าความตกลงกับหน่วยรับ
ตรวจในเรื่องความพร้อม ขอบเขตของการตรวจสอบ ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ  

กำรด ำเนินกำรก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ มีข้ันตอนดังนี ้
• กำรแจ้งผู้รับกำรตรวจ  โดยการติดต่อกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวัน และระยะเวลาที่ใช้
ในการตรวจสอบ 

• กำรคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบอันจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

• กำรบรรยำยสรุปงำนตรวจสอบอย่ำงย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพ่ือให้ทีมตรวจสอบรับทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 

• หัวหน้ำทีมตรวจสอบ ก าหนดให้หนึ่งในทีมตรวจสอบเป็นหัวหน้าทีมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

• กำรเตรียมกำรเบื้องต้น ควรเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ ดังต่อไปนี้    
-  สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้วเพ่ือก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
-  ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
-  ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ   

2) ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ     
ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีม

ตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุมอธิบายวัตถุประสงค์
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ     

ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ มีข้ันตอนดังนี้  
• กำรมอบหมำยงำนตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในแต่ละคนมีความรู้ ความช านาญ รวมถึงควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน 
• วิธีปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิค การตรวจให้

เหมาะสมแก่งานและกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
• กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน หัวหน้าทีมตรวจมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีม 

เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
• กำรน ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบที่ได้จัดท ำไว้ล่วงหน้ำ มำใช้เป็นแนวทำงในกำร

ปฏิบัติงำน ซึ่งสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
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• กำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตกำรตรวจสอบ  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไปโดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า 

• กำรประชุมปิดงำนตรวจ เป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดท าสรุปผลสิ่งที่
ตรวจพบ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
หรือผลสรุปจากที่ประชุม 

3) กำรปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงำนตรวจสอบ  
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานให้

แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
องค์ประกอบเมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ได้แก่ 

• กำรรวบรวมหลักฐำน หลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง เอกสารข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่    
ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างท าการตรวจสอบ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจสอบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น        
มีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 

• กำรรวบรวมกระดำษท ำกำร กระดาษท าการ คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นใน
ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างานและใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

• กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ หรือเป็น
เรื่องท่ีเห็นว่าจ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริง
และหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหา
ข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ     

2. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน (Operational Auditing) ของกองบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

1 ประชุมเปิดตรวจ 
เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่จะเข้าตรวจสอบ

ของหน่วยรับตรวจกับคณะผู้ตรวจ เพื่อชี้แจงให้หน่วยรับตรวจทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
รวมถึงการสอบถามความเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจถึงปัญหา อุปสรรค แนวความคิด แนวทาง
ปฏิบัติในอนาคต  

2 รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ตรวจสอบภายในท าการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ตรวจสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ ในระหว่าง

การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยข้อมูลที่ได้รับควรมีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
 - มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
 - มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับประเด็นที่ตรวจสอบ 
 - มีความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ 
 - ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
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เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบ การปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน (Operational Auditing) ของ
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี ้

๑) เอกสารประกอบการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และการแก้ไขค าสั่งฯ   
(ถ้ามี) 

๒) เอกสารประกอบการจัดตั้งผู้บริหารกองทุน และการแก้ไขค าสั่งฯ (ถ้ามี) 
๓) ข้อมูลเบื้องต้นของกองทุน ประกอบด้วยการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าหมาย 

๔) การก าหนดโครงสร้างองค์กร 

๕) หลักเกณ ฑ์  วิธีการ และเงื่อน ไขการใช้จ่ ายเงินกองทุนที่ ก าหนดโดยคณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๖) ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
หรือสวัสดิการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๗) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานจากบุคคลภายนอกที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ 

๘) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการฯ จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง 

๙) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

๑๐) ค าสั่งคณะกรรมการฯ 

๑๑) ค าสั่งมอบหมายงาน/การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

๑๒) รายงานงบการเงินประจ าปีของกองทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วซึ่งได้รายงานต่อ
คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรี 

๑๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
๑๔) แผนการด าเนินงานประจ าปีที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ  
๑๕) แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณประจ าปีของกองทุนที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ 

๑๖) ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน 

๑๗) ล าดับขั้นตอนกระบวนการท างานของกองทุน (Flow Chart) 
๑๘) แบบฟอร์มการควบคุมภายใน แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 ประจ าปี 
๑๙)  ค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนฯ  (ถ้ามี) 
๒๐)  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่บันทึกบัญชีผ่านระบบ GFMIS   
๒๑)  เอกสารการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนโดยบุคคลภายนอกผู้เป็นอิสระ  
๒๒)  หนังสือให้ความเป็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  (โดยสตง.หรือผู้สอบบัญชี

อนุญาตที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ) 
๒๓)  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกองทุนประจ าปี  
๒๔)  รายงานทางการเงินที่น าส่งผู้สอบบัญชีประจ าปี 
๒๕)  รายงานทางการเงินและรายงานการสอบบัญ ชี  ที่  คกก .บริหารฯ น าส่ ง

กระทรวงการคลัง 
๒๖)  รายงานสถานะทางการเงินที่ คกก.บริหารฯ  รายงานต่อ คกก. และ ครม. รวมถึง

การเผยแพร ่
๒๗)  สมุดบัญชีธนาคารกองทุน ฯ ทุกเล่ม และเอกสารแสดงความเคลื่อนไหวทางบัญชี

ธนาคาร 
๒๘)  ใบเสร็จรับเงิน  
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๒๙)  รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
๓๐)  ค าสั่งการมอบหมายผู้มีหน้าที่อนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุน  
๓๑)  เอกสารประกอบการทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การด าเนินงานแผน และ

กระบวนการด าเนินงาน 
๓๒)  ข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรในองค์กร  
๓๓)  แผนพัฒนาบุคลากร  
๓๔)  ค าสั่งมอบหมายงาน หรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกหน้าที่ของ

บุคลากร 
๓๕)  แนวทาง/คู่มือ การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
๓๖)  นโยบายการบัญชี  
๓๗)  เอกสารประกอบการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ (ตามเรื่องที่ตรวจสอบ) เข้า

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความเชี่ยวชาญ  
๓๘)  รายงานการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปีงบประมาณ และ รายงานผลการรับ -จ่าย 

วัสดุคงเหลือสิ้นปี 
๓๙)  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกองทุนฯ  

 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ข้างต้น ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการตรวจสอบ 

3) วิเครำะห์และประเมินผลกำรตรวจสอบ 

เป็นการน าข้อมูลที่ที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์และประเมินผลว่าผลของสภาพการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างไปจากแผน เกณฑ์ สิ่งที่ควรเกิดขึ้นหรือควรจะเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานนั้น ๆ หรือไม่ หากมีความแตกต่างกันควรวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง และมี
สาเหตุมาจากอะไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร 

4) สรุปประเด็นข้อตรวจพบ  
เป็นการสรุปประเด็นข้อเท็จจริงที่พบทั้งด้านดีและปัญหา ข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การ

ตรวจสอบและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ 
ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ 

รูปแบบรำยงำนสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ในการน าเสนอรายงานสรุปข้อตรวจพบควร
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้    

(1) ชื่อกิจกรรมการตรวจสอบ 
(2) หน่วยรับตรวจ 
(3) ประเด็นการตรวจสอบ 
(4) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
(5) สภาพที่เกิดจริง/ข้อเท็จจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผล 

ข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูล
หลักฐานที่แน่ชัด 

(6) เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบโดย
อาจก าหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่ดี 
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(7) ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่จะเกิด
จากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่าช้า การระบุ ผลกระทบที่ชัดเจน
มีสาระส าคัญ ๆ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

(8) สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุ ที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบ
การควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐานที่หน่วยงาน
ก าหนด 

(9) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบเสนอขึ้น 
โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะสร้างสรรค์ ค านึงถึงต้นทุน
และผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าท่ีจะปฏิบัติ  

(10) ข้อตอบกลับ เป็นข้อชี้แจงของหน่วยรับตรวจจากประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ 
และรับทราบผลการตรวจสอบ ซึ่งหากมีข้อมูลชี้แจงจ านวนมาก หน่วยรับตรวจสามารถท าหนังสือชี้แจงเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ แต่หากไม่มีข้อขัดแย้งหรือสามารถชี้แจงได้ทันทีในที่ประชุมปิด
ตรวจให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจลงลายมือชื่อรับทราบท้ายรายงานสรุปประเด็นข้อตรวจพบด้วย   

5) บันทึกข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ 
เป็นการน าข้อมูลที่ท าการรวบรวมได้มาบันทึกลงในกระดาษท าการ โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน  

มีรายละเอียดเพียงพอ ข้อมูลที่บันทึกควรเป็นข้อมูลที่ส าคัญ จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ 
ควรระมัดระวังมิให้มีการน าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วนมาบันทึกพร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลไว้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อผู้บริหาร 

6) กำรจัดท ำร่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบและปิดตรวจ 
เมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องจัดท ารายงานเพ่ือเสนอผู้บริหาร   

ซึ่งควรมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) รวบรวมข้อมูล  

  ก)  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกระดาษท าการต่าง ๆ ที่ได้บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและ
ได้ท าการสรุปประเด็นข้อตรวจพบไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน 
  ข)  สอบทาน วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ ได้จากกระดาษท าการ  โดยน าหลักฐาน   
ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ (Condition)  มาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือสิ่งที่ควรจะเป็น 
(Criteria) แล้วหาสาเหตุ (Case) หรือเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น กับข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่
ตรวจพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุจากอะไร รวมทั้งแยกแยะว่าผลกระทบ (Effect) จะเกิดมากน้อยเพียงใด             
เพ่ือจะได้ก าหนดข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขไว้ในรายงานต่อไป 

(2) คัดเลือกข้อมูล 
  พิจารณาและคัดเลือกเรื่ องที่จะเสนอในรายงาน  โดยแยกออกเป็นเรื่องที่ส าคัญ  
จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เรื่องที่ไม่มีความส าคัญหรือส าคัญน้อย ซึ่งผู้ตรวจสอบ ควรจะรำยงำนเฉพำะปัญหำที่
อำจสร้ำงควำมเสียหำยแก่องค์กรได้อย่ำงมีนัยส ำคัญหำกไม่แก้ไขทันท่วงที ส าหรับปัญหาที่ไม่มีความส าคัญ
ไม่ควรเสนอไว้ในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อาจชี้แจงโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติ            
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
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(3) ร่ำงรำยงำน 
  ก) พิจารณารูปแบบรายงาน ว่าควรใช้รายงานในรูปแบบใด โดยปกติควรรายงานเป็น 
ลายลักษณ์อักษร แต่ในกรณีที่ตรวจพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบสูงควรรายงาน
ด้วยวาจาในเบื้องต้นก่อน 
  ข) ร่างรายงาน เมื่อพิจารณารูปแบบรายงานแล้ว ในกรณีที่จะเสนอรายงานเป็น       
ลายลักษณ์อักษร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแล้วผู้ตรวจสอบควรน าร่างรายงานไปหารือ
กับหน่วยรับตรวจด้วย  
 (4) ประชุมปิดตรวจ 
  ในการหารือกับหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบควรจะปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบงาน
โดยตรงเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการแก้ปัญหา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดใน
สถานการณ์ขณะนั้น เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเกิดผลดีต่อหน่วยงานจะท าให้รายงานที่เสนอออกไปสามารถ
ไปสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ 
  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบมีความเห็นหรือแนวทางแก้ไขปัญหาแตกต่างกับผู้รับตรวจ  โดย      
ผู้ตรวจสอบจะต้องบันทึกความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้รับตรวจเสนอไว้ควบคู่กับความคิดเห็นของ   
ผู้ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 

  กำรด ำเนินกำรประชุมปิดตรวจ มีดังนี้ 
ก) จัดท าหนังสือเชิญประชุมถึงหน่วยรับตรวจ 
ข) เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

- รายงานสรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
- ร่างรายงานการผลตรวจสอบ 
- เอกสารลงทะเบียนร่วมประชุม 

ค) เมื่อได้ข้อสรุปจากประเด็นที่หารือแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจชี้แจงและลง
ลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบในรายงานสรุปประเด็นข้อตรวจพบ หากมี 
ข้อชี้แจงจ านวนมากให้หน่วยรับตรวจท าบันทึกชี้แจงกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ
เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารต่อไป 

(5) ปรับปรุงร่ำงรำยงำน (ถ้ำมี) 
 ผู้ตรวจสอบต้องปรับปรุงหรือแก้ไขร่างรายงานให้สมบูรณ์  และน าเสนอหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในพิจารณาก่อนน าเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้บริหำรและกำรติดตำม 
 การน าเสนอรายงานผู้บริหาร ควรน าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน สั้นกระชับ ครอบคลุมเนื้อหา

ที่เป็นสาระส าคัญ ให้จัดท าบันทึกรายงานผลการตรวจสอบทั้งสิ้นจ านวน 2 ฉบับ (รวมส าเนาคู่ฉบับ) ซึ่งลงนาม
โดยหัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน (ผอ.ตส.) เสนอถึงผู้บริหำร (ลดช.) เพื่อรับทรำบผลกำรตรวจสอบและ
พิจำรณำสั่งกำร พร้อมแนบรายงานสรุปข้อตรวจพบ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
เอกสารอื่นเพ่ิมเติมเท่าท่ีจ าเป็น ไม่ควรแนบเอกสารมากจนเกินไป 

ล ำดับควำมส ำคัญในหนังสือบันทึกเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้บริหำร  
ก) ข้อมูลเบื้องต้น อธิบายข้อมูล ลักษณะส าคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ

ด าเนินงานของประเด็นที่ด าเนินการตรวจสอบ 
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ข) ผลกำรตรวจสอบ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงที่ตรวจพบเป็น
อย่างไร และเมื่อเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
หรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการตรวจสอบว่ามีผลกระทบต่อความส าเร็จของ
องค์กรหรือไม่ และสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุให้ตรงประเด็น
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ 

ค) ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน หาก
สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ตรงประเด็นแล้ว ก็จะเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงได้ตรงประเด็น สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ  

หลักในกำรเขียนเนื้อหำเสนอรำยงำนต่อผู้บริหำร มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
ก) ผู้เสนอรายงานค านึงถึงว่าใครเป็นผู้รับรายงาน ควรเน้นที่ประเด็นส าคัญและ 

ไม่ควรยาวเกินหนึ่งหรือสองหน้ากระดาษ 
ข) ควรจัดล าดับเรื่องที่ส าคัญหรือเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบสูงไว้ในล าดับ

แรก ๆ 
ค) เขียนในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน/การปฏิบัติงาน   

หลีกเลี่ยงการวิพากษ์ ติเตียน หรือวิจารณ์การท างานของหน่วยรับตรวจ 
ง) หลีกเลี่ยงการระบุชื่อตัวบุคคล เพราะอาจท าให้มีข้อขัดแย้งหรือสร้างความ 

ไม่พอใจให้กับหน่วยรับตรวจ 
จ) ควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้ควรมีค าอธิบายประกอบ 
ฉ) ในแต่ละประเด็นให้เขียนเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลจากการประชุมสรุปผล

หรือที่ได้จากการหารือ ถ้ามีรายละเอียดประกอบมากกว่าหนึ่งหน้า ควรท าเป็น
เอกสารแนบประเด็น 

ช) เขียนให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนข้อเสนอแนะว่าด าเนินการแล้วเสร็จ
หรือแก้ไขแล้วจะได้อะไร เช่น การลดค่าใช้จ่ายหรือการท างานมีประสิทธิภาพขึ้น 

ซ) เขียนให้ชัดเจน สั้นกระชับ ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเป็นสาระส าคัญ 
ฌ) ใช้ภาษาหรือค าที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงถ้อยค าท่ีดูรุนแรง 

   ส าหรับรูปแบบการรายงานควรเป็นแบบใดนั้นไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของรายงานและใครเป็นผู้ใช้รายงานดังกล่าว  
   (7) แจ้งผลกำรตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ 
   เมื่อผู้บริหารได้มีการรับทราบและสั่งการเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการส าเนารายงานที่   
ลงนามแล้ว แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและถือปฏิบัติตามต่อไป 

7) กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 
เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ/แนวทาง 

แก้ไขในการปฏิบัติงานนั้น หน่วยรับตรวจสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่   
หรือหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจะยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น ๆ 

ในการติดตามผลการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรวางแผนก าหนดขอบเขตและ
แนวทางการติดตามตามความจ าเป็นมีความเหมาะสม ควรมีการประชุมหรือสรุปผลกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือ    
สอบทานผลก่อนรายงานทุกครั้ง ทั้งนีเ้ป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจด้วย 
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ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ มีดังนี ้
(1) กำรวำงแผนกำรติดตำม 

   ก) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผล 

   ข) ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผล  
   ค) ก าหนดการรายงานผลการติดตาม และระยะเวลาการรายงาน 

(2) กำรด ำเนินกำรติดตำมผล  
  เป็นการติดตามว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และยังคงเสี่ยงต่อการด าเนินงานให้ผู้ตรวจสอบ
รายงานต่อผู้บริหารทราบต่อไป 

(3) กำรรำยงำนผลกำรติดตำม 

   ผู้ตรวจสอบท าการน าข้อมูลที่ได้จากการวางแผนและการด าเนินการติดตาม มาจัดท า
รายงานผลการติดตาม โดยหากเป็นการรายงานผลการติดตามแบบปกติควรรายงานผลการติดตามไว้ท้าย
รายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบในครั้งต่อไปของผู้ตรวจสอบภายใน แต่หากเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน         
ผู้ตรวจสอบภายในควรน าเสนอรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารโดยด่วน 
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บทท่ี ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 

ประเด็นกำร
ตรวจสอบ 

วิธีกำรตรวจสอบ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 

ประเด็นตัวอย่ำง 
1. ตรวจสอบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กร 
 
 
 

 
1) สอบทานข้อมูลการบริหาร
จัดการกองทุนให้เป็นไปตาม 
- พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารบ ริห าร
กองทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ื อ เศษ ฐกิ จและสั งคม  พ .ศ . 
2560 
- กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษ ฐกิ จแล ะสั งคมแห่ งช าติ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2560 
- ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่า
ด้ วยการบริหารกองทุน พัฒนา
ดิจิทั ลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม 
พ.ศ. 2561 
รวมถึงระเบียบ ประกาศ ค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 
1. เอกสารประกอบการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ฯ รวมถึงผู้บริหาร และการ
แก้ไขค าสั่งฯ  
2. ข้อมูลเบื้องต้นของกองทุน 
ประกอบด้ วยการก าหนด
น โย บ า ย  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
วิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธ กิ จ  แ ล ะ
เป้าหมาย 
3. โครงสร้างองค์กร 
4. ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับที่ก าหนดโดยคณะ
กรรมการฯ  
5. รายงานการประเมินผล
การด าเนิน งานจากบุ คคล 
ภ ายน อกที่ เสน อต่ อคณ ะ
กรรมการฯ 
6.รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานที่คณะกรรม การฯ 
จัดส่งให้กรมบัญชี กลาง  
7. รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารกองทุนฯ 

8. ค าสั่งคณะกรรมการฯ 

9. ค าสั่งมอบหมายงาน/การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

1 0 . แผนการด า เนิ น งาน
ประจ าปีที่คณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ 

11.ล าดับขั้นตอนกระบวน 
การท างานของกองทุน (Flow 
Chart) 
 

 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการบริหาร
กองทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
- พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- กฎกระทรวงการแบ่งส่วน
ราชการส านักงานคณะกรรม 
การดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560 
- ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2561 
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยมาตรฐานและหลัก 
เกณฑ์การปฏิบัติการควบคุม
ภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 
2561  
- เอกสารประกอบการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ฯ และการแก้ไขค าสั่งฯ    
- เอกสารประกอบการจัดตั้ง
ผู้ บริห ารกองทุน  และการ
แก้ไขค าสั่งฯ 

2.การจัดการด้าน
การเงิน 

2) สอบทานระบบการจัดการทาง
ก า ร เงิ น แ ล ะบั ญ ชี ว่ า มี ค ว าม

1 . หลักเกณฑ์  วิ ธีการและ
เงือ่นไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ที่
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ครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสม
เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ 
ประกาศ ที่เก่ียว ข้องหรือไม่ 
- ใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ทั้ง 6 ข้อ 

 

ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ 
2 . ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
บริหารงานบุคคล  การเงิน
พัสดุ ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์หรือสวัสดิการที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ 
3. ค าสั่งมอบหมายงาน/การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
4. แผนการใช้จ่ายเงินและ
งบประมาณ ประจ าปี ของ
กองทุนที่ คณ ะกรรมการฯ 
เห็นชอบ 
5. ทะเบียนคุมการใช้จ่ าย
เงินกองทุน 

- น โยบ าย  วั ต ถุ ป ระส งค์ 
วิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธ กิ จ  แ ล ะ
เป้าหมาย 
- โครงสร้างองค์กร 
- หลักเกณ ฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ  
- ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
บริหารงานบุคคล การเงิน 
พัสดุ ค่าตอบแทน และสิทธิ
ประโยชน์หรือสวัสดิการที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ 
- ข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร 
งานบุ คคล  การเงิ น  พั สดุ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
หรือสวัสดิการที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
- รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานที่คณะกรรมการฯ 
จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง 
- รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารกองทุนฯ 
- ค าสั่งคณะกรรมการฯ 
- ค าสั่งมอบหมายงาน/การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
- รายงานงบการเงินประจ าปี
ของกองทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับ 
รองแล้ว  ซึ่ งได้ รายงานต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ  แ ล ะ
คณะรัฐมนตรี 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
- แผนการด าเนินงานประจ าปี
ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ  
- แผนการใช้ จ่ าย เงิ นและ
งบประมาณ ประจ าปี ของ
กองทุ นที่ คณ ะกรรมการฯ 

3. ระบบควบคุม
ภายใน 

3) สอบทานระบบการบริหาร
จัดการและการควบคุมภายในของ
กองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การ
ควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ. 2561 
 

1.ล าดับขั้นตอนกระบวน การ
ท างานของกองทุ น  (Flow 
Chart) 
2.แบบฟอร ์มการควบค ุม
ภายใน แบบ ปค.4 , แบบ 
ปค.5 
3. เอกสารอ่ืนๆ ตามประเด็นที่ 
1 - 2 
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เห็นชอบ 
- ท ะ เบี ย น คุ ม ก าร ใช้ จ่ าย
เงินกองทุน 
- ล าดับขั้นตอนกระบวนการ
ท างานของกองทุน  (Flow 
Chart) 
- แบ บ ฟ อร์ ม การควบ คุ ม
ภายใน แบบ ปค.4, แบบ ปค.
5 
 
- ก ร ะ ด ำ ษ ท ำ ก ำ ร ร หั ส 

OA1_6X/กท. 
  OA2_6X/กท. 
- แบบสัมภำษณ์ เจ้ำหน้ำที่ 

กท. 
- แ บ บ ส อ บ ท ำ น ร ะ บ บ
ควบคุมภำยใน 
 

 
ข้อสังเกตที่อำจพบในกำรตรวจสอบ  

1. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ อาจด าเนินการผิดขั้นตอน
กระบวนการ 

2. การใช้จ่ายเงินกองทุนอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมถึง
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุน 

3. กรอบอัตราก าลังยังไม่เป็นไปตามโครงสร้าง 
4. ขาดการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 
5. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อาจจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนฯ ส่งผู้สอบบัญชีไม่ทัน

ก าหนดภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
6. ผู้สอบบัญชีกองทุนฯ อาจมีการท ารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ล่าช้าไม่ทันก าหนดภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
7. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อาจน าส่งรายงานทางการเงิน รายงานการสอบบัญชีต่อ

กระทรวงการคลังไม่ก าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
8.  ไม่จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ (ตามตัวชี้วัดที่ 4.1) 
9.  คณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและ

คณะรัฐมนตรีไม่ทันก าหนดภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และไม่มีการเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไป 

10. การเก็บรักษาเงินสดไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย 
11. การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นอ านาจของเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 
12. การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ 
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บทที่  ๕ 
ตัวอย่ำงรูปแบบเอกสำรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 
1. รูปแบบกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน  

การเขียนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบควรมีรูปแบบซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) หัวกระดำษ  เขียนที่ก่ึงกลางกระดาษ  

 
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ด้าน................................................... 
ประจ าปีงบประมาณ ................. 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
.......................................................... 

 
๒) หน่วยรับตรวจ ..................................................................................................................... 
๓) เรื่องท่ีตรวจสอบ ..................................................................................................................... 
4) ประเด็นกำรตรวจสอบ ..................................................................................................................... 

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

..................................................................................................................... 
๕) วัตถุประสงค ์
กำรปฏิบัติงำน 

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

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

..................................................................................................................... 
๖) ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
 

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

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

..................................................................................................................... 
๗) ระยะเวลำที่ตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ..................................... 
  
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  การบริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์/ประเด็น

กำรตรวจสอบ 
เกณฑ์กำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/เอกสำร/

หลักฐำน/กระดำษท ำ
กำร 

    

ผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบ       (รายชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ อาจระบุทุกคน หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ) 

ผู้ควบคุมกำรตรวจสอบ  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ลงลำยมือชื่อรับทรำบแผนกำรปฏิบัติงำน/วันที่  (ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ/ผู้จัดท า) 
ลงลำยมือชื่อรับทรำบแผนกำรปฏิบัติงำนและผู้อนุมัติแผน/วันที่ (ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน) 
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กระดาษท าการ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำน (Operational Auditing) 
เร่ือง  กำรบริหำรจัดกำรและระบบควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ  กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ระยะเวลำ ................................ 
แบบสอบทำน การบริหารจัดการกองทุนฯ         วันที่เข้ำตรวจ .......................... 

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรตรวจสอบ เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/ 
ไม่สมบูรณ์ 

มี/
ครบถ้วน 

ไม่มี/ 
ไม่ครบถ้วน 

1 มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ      
2 มีคณะอนุกรรมการก าหนดกรอบนโยบาย

กองทุน 
     

3 มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
โครงการ 

     

4 มีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้ง 

     

5 มีการแต่ งตั้ งผู้ บริหารกองทุ น  ฯ  โดย
แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน หรือ
สรรหาจากบุคคลภายนอก  

     

6 คณะกรรมการกองทุน ฯ มีการประกาศ
ก าหนดโครงการหรือกิจกรรม กรอบ
จ านวนเงินที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ความช่วยเหลือ และรูปแบบของการ
จัดสรรรเงินกองทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

7 คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ มีการ
ก าหนดนโยบายก ากับดูแล บริหารจัดการ
และติดตามการด าเนินงาน 

     

8 มี ก ารก าห น ด ข้ อ บั งคั บ ว่ า ด้ ว ย ก าร
บริหารงานบุคคล การเงินพัสดุ ตลอดจน
การก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
หรือสวัสดิการต่าง ๆ 

     

9 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
จ่ายเงินกองทุน 

     

10 มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
กองทุน ฯ 

     

11 มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี       

OA1_6X/กท. 
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ล ำดับ รำยกำร ผลกำรตรวจสอบ เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/ 
ไม่สมบูรณ์ 

มี/
ครบถ้วน 

ไม่มี/ 
ไม่ครบถ้วน 

12 จัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
หลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

     

13 การบั นทึ กบั ญ ชี ใน ระบบ  GFMIS ให้
เป็ น ไป ต าม รู ป แ บ บ แ ล ะ เงื่ อ น ไข ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด เป็นปัจจุบัน 

     

14 มี บุ ค ค ล ภ าย น อ ก ที่ เป็ น อิ ส ร ะ เ พ่ื อ
ประเมินผลการด าเนินการของกองทุน ฯ 

     

15 มี สตง.หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตที่ สตง. ให้
ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีกองทุน ฯ 
รอบปี และมีการรับรองบัญชีทุกรอบปี 

     

16 คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ มีการ
จัดท ารายงานทางการเงินของกองทุน ฯ 
ส่งผู้สอบบัญชีภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้น
ปีบัญชี  

     

17 ผู้สอบบัญชีกองทุนมีการท ารายงานการ
สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ฯ ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี 

     

18 คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ มีการ
น าส่งรายงานทางการเงิน รายงานการ
สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ ได้รับรายงานจากผู้สอบ
บัญชี 

     

19 จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน      

20 คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานผล
การประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อ
กรมบัญชี กลาง ภายใน 60 วันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี 

     

21 คณ ะกรรมการบริห ารกองทุ นมี การ
รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุน
ต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี
ภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และ
เปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไป 
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ล ำดับ รำยกำร ผลกำรตรวจสอบ เอกสำร/หลักฐำน
ประกอบ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

มี/ใช่/
สมบูรณ์ 

ไม่มี/ไม่ใช่/ 
ไม่สมบูรณ์ 

มี/
ครบถ้วน 

ไม่มี/ 
ไม่ครบถ้วน 

22 มีการเปิดบัญชี  “บัญชีกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” ใช้ในการ
รับ-จ่ายเงินกองทุน ฯ 

     

23 การรับเงินทุกประเภทจะต้องออกใบเสร็จ
ไว้เป็นหลักฐาน 

     

24 การ เก็ บ เงิน สดส ารอ งจ่ าย ใน วงเงิน 
50,000 บาท/วัน 

     

25 ก าร ใช้ จ่ า ย เงิ น ก อ งทุ น เป็ น ไป ต าม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

     

26 การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นอ านาจของ
เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 

     

27 มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของกองทุน 

     

28 มี ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ค ร บ ทั้ ง  5 
องค์ประกอบ 
 

     

 
สรุป: กำรบริหำรจัดกำร 

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

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

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

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

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

 
ผู้ตรวจสอบ        .............................................  ผู้สอบทาน  ............................................. 

    (..................................... )          (..................................... ) 
ต าแหน่ง        .............................................    ต าแหน่ง       ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ลงวันที ่      ............................................. ลงวันที ่    ............................................. 
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กระดำษท ำกำร 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำน (Operational Auditing) 
เร่ือง  กำรบริหำรจัดกำรและระบบควบคุมภำยใน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ  กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ระยะเวลำ     ........................... 
แบบสอบทำน ระบบควบคุมภายในกองทุนฯ         วันที่เข้ำตรวจ ........................... 

ค าถาม 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 
มี/ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ด้านการบริหาร    
  หน่วยรับตรวจมีการก าหนดภารกิจเป็นลายลักษณอั์กษร    
  มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคน    
  ทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่    
  ฝ่ายบริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
  การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม ่    
  วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบ่งออกเป็น    
  วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือ    
  ส่วนงานย่อยหรือไม ่    
  ฝ่ายบริหารมีการจัดท าแผน เพ่ือให้บรรลุตาม    
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่    
  ก าหนดหรือไม ่    
  แผนที่จัดท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย    
  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลัง และ    
  ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่    
  มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการ    
  ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่    
  มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการ    
  ด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม ่    
  มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ    
  วัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรเป็น    
  ครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร    
  มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทีร่ับผิดชอบ         
  ทราบ และแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม ่    
  บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน    
  หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การด าเนินงานแผน    

OA2_63/กท. 
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ค าถาม 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 
มี/ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

  และกระบวนการด าเนินงานหรือไม่    
กระบวนการปฏิบัติงาน    
  กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการด าเนินงาน    
  ตามภารกิจได้รับการพิจารณา และก าหนดโดย    
  ฝ่ายบริหารหรือไม ่    
  ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผล    
  ของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม ่    
  ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา มีการประเมินผล    
  การด าเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือ    
  ผลลัพธ์ (Outcome)  ขององค์กรว่าบรรลุตาม    
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม ่    
การใช้ทรัพยากร     
  ทรัพยากรที่มีภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับ    
  กระบวนการด าเนินงานทั้งหมดหรือไม ่    
  การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ    
  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุด ในด้านประสิทธิผล    
  กับประสิทธิภาพหรือไม่    
  คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งมีการก าหนดหน้าที่ไว้     
  ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่ก าหนดหรือไม่    
   มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ    
     สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม ่    
   มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร    
  แต่ละประเภท เพ่ือสนับสนุนการบรรลุประสงค ์    
 ของการด าเนินงานหรือไม่    
    กรณีการด าเนินงานต่ ากว่าระดับที่ก าหนด มีการ    
 ปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน    
 หรือไม ่    
    บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
    มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากร    
 ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อ    
 การปฏิบัติงานหรือไม่    
    มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ    
 ความสามารถของตนเองหรือไม ่    
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ค าถาม 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 
มี/ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน    
  มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน    
  ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานหรือไม ่    
   มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ    
  ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนด    
  หรือไม ่    
  มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย    
  ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่    
  มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่ม ี    
  นัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร    
  หรือไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน    
  เศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลยี และการออก    
  กฎระเบียบใหม่ ๆ)    
  มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือ    
  ลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากปัจจัย    
  ภายนอกหรือไม ่    
ด้านการเงินและบัญชี    
            มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน จ่ายเงิน     
  มิใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า    
  หนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้    
  - การอนุมัติการรับเงินสด    
  - การเก็บรักษาเงินสด    
  - การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร    
  - การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร    
  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน    
  ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์    
  อักษรหรือไม ่    
  มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให ้    
  บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า    
  หนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้    
  - การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร    
  - การเก็บรักษาเงินสด    
  - การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร    
  - การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร    
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ค าถาม 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 
มี/ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน      
  อย่างชัดเจนหรือไม่    

   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบ    
  ที่ก าหนด และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ    
  หรือไม่    
   บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ    
  หรือไม่    
  นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ    

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่    
  มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชี    

เป็นครั้งคราวหรือไม ่    
  มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แกเ่จ้าหน้าที ่    

การเงินและบัญชีหรือไม่    
  รายงานทางการเงินจัดท าข้ึนตามระยะเวลาที่    

ก าหนดหรือไม ่    
  มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบ รายงาน    

ทางการเงินโดยผู้มีอ านาจหรือไม่    
การบริหารบุคลากร    

  ฝ่ายบริหารมีการก าหนดทักษะและความสามารถ    
ที่จ าเป็นของต าแหน่งงานส าคัญไว้อย่างชัดเจน    

  มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน    
หรือไม ่    

  มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร    
แต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้    
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค ์    
การด าเนินงานหรือไม ่    

  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมาย    
งานมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม ่    

            หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ส าคัญ มีการอนุมัต ิ    
โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุดหรือไม่    

  มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ    
บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะหรือไม่    
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ค าถาม 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 
มี/ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

   มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่    
   มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที ่    
  ก าหนดเป็นครั้งคราว และจัดท าเป็นลายลักษณ์    
  อักษรหรือไม ่    
   มีการสื่อสารข้อมูลค าสั่งให้บุคลากรระดับ      
  ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอหรือไม่    
   มีการก าหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร    
  สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับฝ่าย    
  บริหารไดห้รือไม ่    
   มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและตอบ    
  ข้อเรียกร้องและข้อแนะน าของบุคลากรหรือไม่    
การบริหารสินทรัพย์และวัสดุ    
       มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี    
  มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน    
  ต่อไปนี้    
  - การอนุมัติซื้อ โอน หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน    
  - การใช้ทรัพย์สิน    
  - การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน    
  - การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน    
   มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา    
 ทรัพย์สินหรือไม่    
   มีการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปีหรือไม่    
   มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน    
 เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียน    
 คุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่    
   มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มี    
 หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้    
 -  การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง    
 - การจัดซือ้จัดจ้าง    
 - การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง    
 - การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน    
 - การบันทึกบัญชีและทะเบียน    
   มีระเบียบที่จัดซื้อท่ีครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้    
 (กรณีมิได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ)    
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ค าถาม 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 
มี/ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 

  - นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผูข้ายหรือ     
  ผู้ผลิตโดยตรง    
  - วิธีการคัดเลือก    
  - ขั้นตอนการจัดหา    
  - การท าสัญญา    
  มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจ ว่าม ี    
  การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด    
   มีการจัดท าบัญชี/ทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ แยกเป็น    
  ประเภทและมีหลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม่    
   มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ    
  การรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีว่าถูกต้อง     
  ครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม่    
   มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย    
  พัสดุคงเหลือประจ าปีหรือไม่    
      

 
สรุป: ระบบควบคุมภำยในกองทุนฯ 

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

 
 
ผู้ตรวจสอบ        .............................................  ผู้สอบทาน  ............................................. 

    (..................................... )          (..................................... ) 
ต าแหน่ง        .............................................    ต าแหน่ง       ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ลงวันที่      ............................................. ลงวันที่      ............................................. 
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บันทึกสรุปข้อตรวจพบ Audit Finding 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

เร่ือง  กำรบริหำรจัดกำรและระบบควบคุมภำยใน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖X 
......................................................... 

 
หน่วยรับตรวจ ....................................................................................................................... 

ประเด็นกำรตรวจสอบ ....................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
 
หลักเกณฑ์ (Criteria) 
 
ข้อเท็จจริง (Condition) 

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

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

ผลกระทบ (Effect) .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 

สำเหตุ (Cause) .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
  

ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 
 
 

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

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

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

 
ข้อตอบกลับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงนาม........................................................... 
ต าแหน่ง........................................................ 
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กำรตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำน (Operational Auditing) 
เร่ือง  กำรบริหำรจัดกำรและระบบควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖X 
......................................................... 

หน่วยรับตรวจ   ………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นกำรตรวจสอบ  ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ  ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลำที่ตรวจสอบ  ………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีกำรตรวจสอบ  ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปผลกำรตรวจสอบ  ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกระทบ (Effect)  ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

สำเหตุ (Cause)   ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ    ..………..........……………………………………………………………………………………… 
(Recommendation)    ………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อจ ำกัดในกำรตรวจสอบ   ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

     
ผู้ตรวจสอบ        .............................................  ผู้สอบทาน  ............................................. 

    (..................................... )          (..................................... ) 
ต าแหน่ง        .............................................    ต าแหน่ง       ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ลงวันที่      ............................................. ลงวันที่      ............................................. 



เอกสารอ้างอิง 

- พระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
- ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในของ

หน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561  

 
 

 

 
 
 

 



กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักงานคณะกรรมการดิ จิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กระทรวงดิ จิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม


