
 

โครงสร้าง และ แผนผังการจัดส่วนงานของส านักตรวจสอบภายใน 
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1.2    ผังการจัดส่วนงานของส านักตรวจสอบภายใน บร  ั  กส  โ รค นาค  จ ากัด (  า น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ้ ่วยผ ้อ านวยการ                
ส านักตรวจสอบภายใน   อ ตส  

ส่วนตรวจสอบการ ง น       
และบั     งต  

ส่วนตรวจสอบภ   ภาค       
 ภต  

 

ผ ้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  อตส   

ส่วนวางแผนและ

 ั นาการตรวจสอบ  วต   

ส่วนตรวจสอบบร  าร 
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ส่วนตรวจสอบ  คโนโลย 

สารสน      ต   
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ภาระ น้า   และควา รับผ ด อบของส านักตรวจสอบภายใน 

 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานและประเมินความเสี่ยง  รวมถึงประเมินความ

เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และระบบ
สารสนเทศขององค์กร กิจกรรม หรือหน่วยงานที่ตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ และความ
ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงาน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการดูแลรักษาสินทรัพย์ รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่าย และสิทธิ
ประโยชน์ในกิจการพึงได้รับ โดยให้ครอบคลุมกระบวนการท างานทั้งหมดของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี
การเสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข หรือให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารในทุกระดับเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และหรือผู้ตรวจสอบภายนอก เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบและประเด็นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร 
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปี สนองตอบนโยบายองค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กร
เป็นหลัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ส่วนงาน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. ส่วนวางแผนและ ั นาการตรวจสอบ มีหน้าที่ คือ 
1.1 สนองตอบนโยบายขององค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
1.2 จัดท าและก าหนดวิธีการบริหารการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนการตรวจสอบ    

เชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปี , แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและแผน
ประจ าปี, แผนปรับปรุงการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับองค์กร
และมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานตามแผน และการรายงานผล 

1.3 ก าหนดหลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในจากผู้ประเมินภายใน/ผู้ประเมินภายนอกที่อิสระ 
และการประเมินตนเอง 

1.4 การจัดหา/ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมศูนย์
ฐานข้อมูลสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน และเครื่องมือช่วยสนับสนุนกระบวนการ
ตรวจสอบทั้งด้านการบริหารงาน และด้านการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่การวางแผนการ
ตรวจสอบ จนถึงการรายงานผลและการติดตามผลตรวจสอบ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคนิคแก่ผู้ร่วมงานต่างๆ ในส านักตรวจสอบภายใน 

1.5 ประสานงานผู้บริหาร พนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม และผู้ตรวจสอบอ่ืนๆ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร 
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1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.7 ปฏิบัติการสนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ส่วนตรวจสอบบร  าร มีหน้าที่ คือ 

2.1 สนองตอบนโยบายขององค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
2.2 สอบทานการด าเนินงานหรือแผนงานเพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด มีการก ากับดูแลที่ดีและเหมาะสม 

2.3 สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบส าคัญต่อการด าเนินงานและการรายงานว่าได้มี การ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับ นโยบาย แผนงาน กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้  

2.4 ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
ด้วยการใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

2.5 สอบทานความเหมาะสมในการดูแลและเก็บรักษา และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง  
2.6 ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ

ประหยัด 
2.7 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารหน่ว ยรับตรวจ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร 
2.8 ติดตามผลการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องที่

ตรวจพบแล้ว 
2.9 สอบทานการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment)          

ซึ่งน าไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) 
2.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. ส่วนตรวจสอบการ ง นและบั    มีหน้าที่ คือ 

3.1 สนองตอบนโยบายขององค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
3.2 สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน 
3.3 สอบทานการด าเนินงานหรือแผนงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด มีการก ากับดูแลที่ดีและเหมาะสม 

3.4 สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบส าคัญต่อการด าเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับ นโยบาย แผนงาน กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

3.5 ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
ด้วยการใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.6 สอบทานความเหมาะสมในการดูแลและรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้น       
มีอยู่จริง 
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3.7 ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

3.8 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารหน่วยรับตรวจ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหาร 

3.9 ติดตามผลการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องที่
ตรวจพบแล้ว 

3.10 สอบทานการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment)          
ซึ่งน าไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) 

3.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ส่วนตรวจสอบ  คโนโลย สารสน     มีหน้าที่ คือ 
4.1 สนองตอบนโยบายขององค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
4.2 สอบทานการควบคุมภายใน (General Control) ที่น ามาใช้ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 

ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การจัดให้มีนโยบายการใช้สารสนเทศและการบังคับใช้
นโยบายดังกล่าว การจัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศ การควบคุม
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบสารสนเทศ  การควบคุมความปลอดภัย และแผนรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจท าให้ระบบหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

4.3 สอบทานการควบคุมทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ในแต่ระบบปฏิบัติการ (Operating  
System) ระบบฐานข้อมูล หรือในแต่ละอุปกรณ์สื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของระบบปฏิบัติการนั้นๆ 

4.4 การสอบทานการควบคุมระบบงาน (Application Control) ที่ถูกออกแบบไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริงแต่ละระบบและเป็นการควบคุมโดยตรงภายในระบบงาน  
เพ่ือให้แน่ใจว่าการควบคุมมีความเพียงพอ ถูกต้องเชื่อถือได้ ตั้งแต่การน าเข้าข้อมูล               
การประมวลผล ผลลัพธ์ และรายงาน  

4.5 สอบทานการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรให้น าไปสู่ IT Governance 
4.6 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารหน่วยรับ

ตรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร 
4.7 ติดตามผลการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องที่

ตรวจพบแล้ว 
4.8 สอบทานการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment)          

ซึ่งน าไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
4.9 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. ส่วนตรวจสอบภ   ภาค มีหน้าที่ คือ 
สอบทานการด าเนินงานของส านักงานบริการลูกค้า 7 เขต และส านักงานบริการในสังกัด รวมทั้ง

จุดรับช าระและจุดจ าหน่ายต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารสินทรัพย์ การเงินและบัญชี ระบบ
สารสนเทศ การบ ารุงรักษาโครงข่าย และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่า
การปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่องค์กรก าหนด และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด มีการก ากับดูแลที่ดีและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 สนองตอบนโยบายขององค์กร และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
5.2 สอบทานการข้อมูลการเงินและบัญชี โดยตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน - การบันทึกบัญชี

การจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้มีความครบถ้วน/ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของ
บริษัทที่เก่ียวข้อง 

5.3 ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการโดยสอบทานการวางแผน/การบริหารจัดการ/การสั่งงาน
และการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ/ค าสั่ง/ข้อบังคับ และการปฏิบัติทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

5.4 สอบทานการรักษา การดูแล และการเก็บรักษาสินทรัพย์ขององค์กรให้เป็นไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.5 สอบทานการควบคุมทั่วไป (General Control) ของระบบงานด้าน IT ในด้านการควบคุม
ทางกายภาพ/การปฏิบัติงาน/ความปลอดภัยของข้อมูล 

5.6 สอบทานการบ ารุงรักษาโครงข่าย/การควบคุมคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

5.7 ตรวจสอบการจัดเก็บหนี้และติดตามเร่งรัดหนี้ในส่วนภูมิภาค 
5.8 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารหน่วยรับตรวจ หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหาร 
5.9 ติดตามผลการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องที่

ตรวจพบแล้ว  
5.10 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5.11 ตรวจสอบการปฏิบัติ งานตามที่ ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจจากผู้บริหารบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.12 สอบทานการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment)          

ซึ่งน าไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) 
5.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
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ส านักตรวจสอบภายใน บ จ  กส  โ รค นาค  
ขั้นตอนการปฏ บัต งานตรวจสอบ 
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กจ     ็น อบ ค ่  อการปฏ บัต งาน ประจ าปี 2562 ของส านักตรวจสอบภายใน  
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