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บทท่ี 1 
ข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

ความเป็นมา 
งานตรวจสอบภายในส าหรับส่วนราชการ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505  โดยระเบียบการเบิก

จ่ายเงินจากคลัง  พ.ศ. 2505 ได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการ ในหน่วยงาน 1 คน
หรือหลายคน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของเจ้าของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการมอบหมายเป็นการภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง และต่อมาในปี พ.ศ.2516  ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในได้ถูกน าไป
ก าหนดไว้ในระเบียบ การรับจ่าย การเก็บรักษา และการน าส่งเงินของส่วนราชการ พ .ศ.2516 แทน 
โดยก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการซึ่งไม่ต่ ากว่าชั้นตรีอย่าง
น้อย 2 คน เป็นกรรมการตรวจสอบการเงินประจ าเดือนทุกเดือน และมีการแก้ไข ปรับปรุงในปี 
พ.ศ.2520 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากเดิมที่ก าหนดให้ท างานใน
ลักษณะของคณะกรรมการการตรวจสอบการเงิน เป็นแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เป็น             
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น  หรือของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี 

พ.ศ.2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วน
ราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีต าแหน่ง อัตราก าลัง  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม 

พ.ศ.2531 – 2532 กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบเพ่ือสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารใน
การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบการรับ จ่าย การเก็บรักษา และการ
น าส่งเงินของส่วนราชการ  พ.ศ.2520 ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงของ
การตรวจสอบภายใน จึงได้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบดังกล่าว และ
น ามาก าหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ .ศ. 2532 
ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ.2542 

ส าหรับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550 เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
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ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542 
ระเบยีบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 
และนโยบายของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 โดยมีนางกชพรรณ ลัภโนกรณ์ ด ารงต าแหน่ง รักษาการต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน 
และต่อมาในปี พ.ศ.2559 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นางสถาพร บุญหมั่น ด ารงต าแหน่ง รักษาการต าแหน่ง
หัวหน้าตรวจสอบภายใน โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการและเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ที่

ให้บริการต่อผู้บริหารและหน่วยรับตรวจด้วยการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการติดตามและ
ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบ  

 

นโยบายการตรวจสอบ 
1. ส่วนราชการหลัก ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยากรจัดการ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ควรได้รับการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาอย่างทั่วถึง โดย
การบูรณาการงานตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2. ด าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.
2551 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของกรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่ความรับผิดชอบมาก่อน แต่
สามารถปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาในงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม
ได้ ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ต้อง
เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการ
เปิดเผยขึ้นอยู่กับเหตุหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 
 

อ านาจหน้าที่ 
1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงใน
การปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และ
ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

2. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ
การควบคุมภายในหรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงให้ค าปรึกษาแนะน า 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ การตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบการบริ หาร 
รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในและมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

5. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนตามที่อธิการบดีสั่งการได้ตามควรแก่กรณี ซึ่งงาน
ดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หรือมีส่วนได้เสียใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 

ความรับผิดชอบ 
1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรายงานผลการตรวจสอบ ความ
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คิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

2. วางแผนการตรวจสอบภายในและแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน โดยพิจารณาและจัดล าดับกิจกรรมจาก
ความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 

 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อก าหนดทาง
กฎหมาย 

 ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 

 การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของาน 

 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ

เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยให้รายงานผลการ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้ 

4. จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีภายใน 2 เดือน  นับจากวันที่
ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้
รายงานผลการตรวจสอบทันที 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความ
ช านาญในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี 

6. ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน 
และวิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ และ
ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดย
ให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

8. จัดส่งแผนการตรวจสอบประจ าปี ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และต้องส่งรายงานผล
การตรวจสอบ ปีละ 3 รอบ ให้กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง 
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วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการตรวจสอบที่มี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้องค์กรอย่างมีมาตรฐาน 
พันธกิจ 
พัฒนาการตรวจสอบ บุคลากร และระบบงาน เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

บุคลากร 
1. นางสถาพร  บุญหมั่น ต าแหน่ง รักษาการต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 

 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานอ านวยการ งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
- งานบริหารและงานธุรการ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
- งานพัฒนาและฝึกอบรม 
- งานบริการให้ค าปรึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบการเงินและบัญชี 
- งานตรวจสอบการด าเนินงาน 
- งานตรวจสอบการบริหาร 
- งานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
- งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- งานตรวจสอบพิเศษ 
- งานติดตามผลการตรวจสอบงวดก่อน 
- งานประเมินความเสี่ยงองค์กร 
- งานประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน 



บทท่ี 2 
หลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
จะท าให้งานตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบ
ภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร 
ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ ผู้
ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจ
ถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่
ก าหนดโดยหน่วยงานกลางเช่น กรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบระดับกระทรวง เป็นต้น 

 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้

ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น 
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ 

 

ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันของ

องค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้ง
ในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
กับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าวดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 



7 
 

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้องค์กรได้
ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจาก
การตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
การประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 

4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กร
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลด
โอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้อง

ใช้วิธีปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง 
ๆ ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุม
ภายใน ความถูกต้องเชื่อได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร  
การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการ
และการบริหารของผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่าย
บริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วน
ส าคัญในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กัน
โดยทั่วไปเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน  
2. การตรวจสอบการด าเนินงาน 
3. การตรวจสอบการบริหาร 
4. การตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อก าหนด 
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ 
6. การตรวจสอบพิเศษ 
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1. การตรวจสอบทางการเงิน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่าง ๆ  ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียง
พอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ
สอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได ้

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน         
งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่ก าหนด          
การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็น ไป
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

3. การตรวจสอบการบริหาร เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กรว่า
มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี ใน
เรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของ
องค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ ยวข้องที่
ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร 

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
ระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

6. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานการด าเนินงาน
ทั้งหมด หรือบางส่วนขององค์กร โดยมีเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดเป้าหมายของกิจการไว้ตลอดจนรายงานถึง
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น การตรวจสอบประเภทนี้เน้นการให้ความสนใจ
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนนั้นๆ รวมถึงการวัดการ
ด าเนินงานทีเกิดข้ึนจริง โดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



บทท่ี 3 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอยางเปนขั้นตอน เพ่ือให      

ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมั่นใจและไดผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ   

1. การวางแผนตรวจสอบ  
2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. การจัดท ารายงานและติดตามผล 

 

การวางแผนการตรวจสอบ 
การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด มี

วัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่คือ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนด  การวางแผนการ
ตรวจสอบประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ 3 เรื่องได้แก่ 

1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
2. ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
3. การเสนอแผนการตรวจสอบ 

 
1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
 การวางแผนการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1.1 การวางแผนการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจัดท าขึ้น โดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาใน
การตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพ่ือให้งาน
ตรวจสอบด าเนินไปอย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 

แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เดินไปในแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ แผนการตรวจสอบจะก าหนด



10 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่ อ
การปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป ทั้งนี้ 
แผนการตรวจสอบการแบ่งเป็น 2 ได้แก่ 

1.1.1 แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่          
1 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 – 5 ปี และแผนต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

- หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

- เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะ
ตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว 

- ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแหล่งหรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 

- จ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง จ านวนผู้ตรวจสอบและ
จ านวนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

1.1.2 แผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา   
1 ปี และต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและ
เรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดท า เป็นแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 

   1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของงาน/โครงการต่าง ๆ มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด มีการบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
ก าหนด รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

   2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าจะด าเนินการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใดและเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง 
เมื่อไร ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง และจ านวนคน/วันที่จะท า
การตรวจสอบแต่ละเรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานควรก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบ  
ระยะยาว 

   3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
   4) งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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 1.2 แผนการปฏิบัติงาน 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบตามข้อ 1.1 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องวางแผนการ
ปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะนั้นแผนการปฏิบัติงานจึงหมายถึง แผนปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบได้จัดท าขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วย
รับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต การตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบ 

เพ่ือให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควร
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

2.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้และท า

ความเข้าใจเกี่ยวกับกับงานของหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งท าความคุ้นเคย
กับหน่วยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมิน
ความเสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

 ผู้ตรวจสอบภายในควรส ารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อนด าเนินการตรวจสอบใน
แต่ละปีหรือในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาข้อมูลต่าง 
ๆ จากแผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน การให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ 
สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการ
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่เคยมีการตรวจสอบมาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษา
ข้อมูลจากกระดาษท าการและการรายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งก่อนประกอบด้วย 

 
2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจ
ได้จัดให้มีขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 

 - สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 - การประเมินความเสี่ยง 
 - กิจกรรมการควบคุม 
 - สารสนเทศและการสื่อสาร 
 - การติดตามและประเมินผล 
 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเพียงพอ

และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้ได้
น าไปปฏิบัติตามที่ก าหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการควบคุม
ภายในแบ่งได้หลายประเภท เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตาม
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใด
งานหนึ่ง การประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององค์กรเป็นต้น 

 ทั้งนี้ การประเมินผลระบบการควบคุมภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
(1) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือ

จะประเมินเฉพาะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่เกี่ยวข้องหรือประเมินเฉพาะองค์ประกอบด้านใด
ด้านหนึ่ง 

(2) การท าความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน
ความเข้าใจโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจากระบบการควบคุมภายใน 

(3) การทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน 
โดยการหลักฐานอาจใช้การสอบถามและสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง 

(4) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่าระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

(5) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมรัดกุมของระบบการควบคุมภายใน มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป 
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2.3 การประเมินความเสี่ยง 
 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงาน หรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรม
ภายในองค์กรก็ได้ ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการหาสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นภายใน
องค์กร โดยอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้น จากสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และน ามาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้าน
ความรู้ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น 

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อสามารถระบุความเสี่ยงภายในองค์กรว่าเป็นเรื่อง
ใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อ
องค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากหรือน้อยเพียงใด โดยอาจก าหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงที่พบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ า และให้คะแนนก ากับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง= 3 คะแนน 
ระดับกลาง = 2 คะแนน ระดับต่ า = 1 คะแนน หรืออาจก าหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมาก สูง ปาน
กลาง ต่ า ต่ ามาก เพ่ือให้ได้คะแนนที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพ่ิมมากขึ้นก็ย่อมได้ และ
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปในภาพรวมของส่วนราชการแต่ละหน่วยงาน
หรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยง โดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง 

(3)  จัดล าดับความเสี่ยง เมื่อทราบแล้วว่าในแต่ละ หน่วยงาน หรือ กิจกรรมตามที ่
เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้น ามาจัดเรียงล าดับจากคะแนนมากสุดไปหาน้อยสุด 
เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีต่อไป 

 
2.4 การวางแผนการตรวจสอบ 

ผลที่ได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจะท า
ให้ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถพิจารณาได้ว่า ควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหน่วยงานหรือ
กิจกรรมใด ดังนี้ 

(1)  น าล าดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3 มาพิจารณา
จัดช่วงความเสี่ยง เพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด  ที่ควรวาง
แผนการตรวจสอบในปีแรก ๆ และไล่เรียงความเสี่ยงตามล าดับที่ค านวณได้ในปีถัด ๆ ไป 

(2) พิจารณาความถี่ท่ีควรเข้าท าการตรวจสอบ 
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(3) ค านวณจ านวนคน/วัน ที่จะท าการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรมที่
จะตรวจสอบ 

ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายใน
มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ 
มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ  ซึ่งอาจจะท าให้แผนการ
ตรวจสอบไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ เมื่อได้ก าหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว   
ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการน าข้อมูลจากแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวในแต่ละปีมาจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี้ 

(1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ  เพ่ือจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

(2)  ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจ านวนคน / วัน 

(3)  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ 

(4)  ก าหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ ฯลฯ 

 
2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใน
การวางแผนการปฏิบัติงานต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  การประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมิน ความเสี่ยง เพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมตามสภาวะการณ์ได้ตลอดเวลา 
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานและเห็นชอบด้วย 

ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1)  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
(2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
(3)  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(4)  การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

  



15 

 

(1)  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรท าการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม 

เช่น ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ สัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ารวจได้ จัดท า
แผนภาพ (Flowchart) การปฏิบัติงาน เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการประเมิน
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานก็ควรต้องประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม  เพ่ือหาข้อมูล หลักฐาน
เพ่ิมเติม ที่จะก าหนดประเด็นของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพ่ือจะได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป 

(2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในเรื่อง หรือกิจกรรม

ที่ตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะได้ประเด็นข้อตรวจพบ
อะไรบ้าง ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้
ครอบคลุมประเด็น การตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ หรือที่ควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความ
เสี่ยงและการควบคุม 

(3)  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นการก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าจะ

ตรวจสอบอะไรเป็นจ านวนมากน้อยเท่าใด ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ซึ่งควรก าหนดให้
ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่าง ๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 

(4)  การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การก าหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้

ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง  
ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่ง
จะช่วยในการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดท ารายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด  

แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม  ควร
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1)  เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในเรื่องใด และ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง 
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2)  วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในจะทราบประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

3)  ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและ
ปริมาณงาน ที่จะท าการทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 

4)  แนวทางการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การ
ประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดเทคนิคการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน  และ เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

5)  ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด 

6)  สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะ
ประเด็น การตรวจสอบที่ส าคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ  เพ่ือ
สะดวกในการอ้างอิง และการค้นหากระดาษท าการ นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและ
ผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและ
ผู้สอบทาน  

เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว งาน
ขั้นต่อไปของผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าท าการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่
ได้ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน คือ กระดาษท าการที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือบันทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียน รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่อไป  

 
3. การเสนอแผนการตรวจสอบ 

เมื่อได้วางแผนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอ
แผนการตรวจสอบให้กับบุคคลต่างๆ ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ ากระทรวง   
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว (ถ้ามี)  

และแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ ากระทรวง เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบว่าครอบคลุมในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ซึ่งได้ประเมินแล้วว่ามี
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ความเสี่ยงสูง หรือที่มีวงเงินงบประมาณสูงมาก หรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะมีความเสียหาย
เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือค าแนะน า เพ่ือจะได้ทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

 
3.2 หัวหน้าส่วนราชการ  

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ ากระทรวงพิจารณาให้ความเห็น
ต่อแผนการตรวจสอบแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรปรับปรุงแผนการตรวจสอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ ากระทรวง และน าเสนอแผนการตรวจสอบ
ที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ   
 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องเสนอแผนการตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ .ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

การจัดท าแผนการตรวจสอบ  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรน าเสนอเรื่อง
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ บุคลากรและงบประมาณ รวมทั้งข้อจ ากัดของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ กิจกรรมที่
ตรวจสอบและระยะเวลาที่มีอยู่ พร้อมทั้งการฝึกอบรมที่ส าคัญและการพัฒนางานตรวจสอบ ทั้งนี้ การ
เสนอเรื่องทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ ควรมีข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะท าให้หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถแน่ใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 

 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
แผนการปฏิบัติงาน เป็นรายละเอียดของงานทั้งหมดที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท าขึ้นไว้

ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะก าหนดว่ากิจกรรมใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายควรจะมีประเด็นการ
ตรวจสอบใดด้วยวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอะไรบ้าง ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะมี
ปริมาณมากน้อยเพียงใด รวมทั้งวิธีการตรวจสอบว่าจะด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างไร   
เพ่ือให้ได้หลักฐานครบถ้วน เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลขั้นต้น รวมทั้งผลจากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญอันจะท าให้การ
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ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยู่
อย่างจ ากัด 

เมื่อแผนการตรวจสอบได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ประจ ากระทรวงและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควร
มอบหมายงานตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจใดและกิจกรรมใดควรให้ ผู้ตรวจสอบคนใดรับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงงานให้ค าปรึกษา โดยควรท าเป็นหลักฐานการมอบหมายงานและแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ทราบพร้อมขอบเขตที่ควรด าเนินการ และผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับการ
ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมและงานให้ค าปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าและควรได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

แนวปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติงาน จะกล่าวรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ส่วนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. การเสนอแผนการปฏิบัติงาน 
 
1. ส่วนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม ควรประกอบด้วย
สาระส าคัญดังนี้ 

1) หน่วยรับตรวจ กิจกรรมและประเด็นการตรวจสอบ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมใด ณ หน่วยรับตรวจใด และมีประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ
อะไรบ้าง 

2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดว่าประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดนั้น 
จะตรวจสอบโดยมีจุดมุ่งหมายที่แสดงให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง  ซึ่งควรก าหนดให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดปริมาณงานที่จะท าการทดสอบหรือ
ตรวจสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งควร
ก าหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดด้วย 

4) แนวทางการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแต่ละ
กิจกรรมให้ชัดเจนและเพียงพอ โดยควรระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล 
และการบันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ พร้อมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบ
ที่เหมาะสม อันจะช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วนและเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่
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ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรตรวจสอบในรายละเอียดควรเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญที่ได้จาก
การส ารวจข้อมูล  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 

5) ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ   ควรก าหนดชื่อตรวจสอบ
ภายในและระยะเวลาตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบกิจกรรมใดและ
ประเด็นใดบ้าง รวมทั้งจะใช้เวลาตรวจสอบกี่วัน ซึ่งควรก าหนดโดยหัวหน้าสายตรวจ (ถ้ามี) 

6) สรุปผลการตรวจสอบ  ควรบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการ
ตรวจสอบที่ส าคัญๆ พร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการ
อ้างอิงและค้นหากระดาษท าการเมื่อต้องการหาข้อมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ควรลง
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน ซึ่งหากต้องการข้อมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติมจะได้
สอบถามกับผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานต่อไป ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจสอบ  ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและ
วันที่ที่ตรวจสอบ รวมทั้งลายมือชื่อ ผู้สอบทานและวันที่ที่สอบทาน จะบันทึกภายหลังจากที่ได้
ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 

 
2. ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน 

การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและควรมีลักษณะยืดหยุ่น  
โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตลอดเวลาตามสภาวะการณ์  ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานควร
ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งวิธีการวางแผนการปฏิบัติงาน
สามารถกล่าวโดยละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมอบหมายงานตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรน ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยใน
เบื้องต้นควรก าหนดประเด็นการตรวจสอบว่ากิจกรรมที่จะตรวจสอบมีประเด็นใดบ้างที่เป็นปัญหา
อุปสรรคส าคัญที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งการก าหนดประเด็นการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพ่ือตัดสินใจว่า
ประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป และประเด็นใดควรยุติหรือไม่ต้องตรวจสอบใน
รายละเอียด 

ผู้ตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ  โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 

1)  ส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
1.1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ เช่น 
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- วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- ผลผลิต  ผลลัพธ์  เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานและตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน 

- กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ความเสี่ยง การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งระบบการ

ควบคุมภายใน 
- รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ส่วนราชการจัดท า

ขึ้นเองและหรือที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินเอง 
- ผลการด าเนินงาน 
- ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา  (ถ้ามี) 

1.2) ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ   
หัวข้อที่ควรหารือ  เช่น 

- วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- คณะผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ 
- การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 
- ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้ ง                   

ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
- สภาพการปฏิบัติงานจริงของหน่วยรับตรวจที่ได้ส ารวจหรือสอบทาน

เบื้องต้น  ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดข้ึนต่อระบบงานและการบริหารงาน 

- เรื่องท่ีผู้บริหารของหน่วยรับตรวจอยากจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติม 
1.3) สัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่

จะตรวจสอบ  สังเกตการณ์การปฏิบัติงานและหรือสอบทานรายงานของฝ่ายบริหาร 
1.4) วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ารวจได้ 
 

2)  บันทึกข้อมูล 
2.1) จัดท าแผนภาพ (flowchart) การปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งสอบทานการ

ปฏิบัติงานตามแผนภาพที่จัดท าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการปฏิบัติงาน 
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2.2) บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ส ารวจได้  ซึ่งรวมถึงปัจจัยเสี่ยงและกิจกรรม การ
ควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 

3)  สรุปผลการส ารวจ 
3.1) ประเด็นส าคัญที่ควรตรวจสอบในรายละเอียดลึกลงไป รวมทั้งประเด็นที่

ไม่ควรตรวจสอบต่อหรือควรยุติ พร้อมเหตุผลประกอบ เช่น เรื่องที่ลดความส าคัญ  เรื่องที่ได้รับการ
แก้ไขแล้ว  เรื่องที่ไม่คุ้มค่าต่อการตรวจสอบต่อ  หรือเรื่องที่ไม่อยู่ในวิสัย       ที่จะตรวจสอบได้  เป็น
ต้น 

3.2) จุดควบคุมที่ส าคัญ  รวมทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของการควบคุม 
 

2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
 เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว  ล าดับต่อไปผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนด

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด โดยควรเน้นเรื่องการระบุ
และประเมินความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะสอบทาน  
รวมทั้งค านึงถึงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานในแผนการปฏิบัติงาน ควรก าหนดให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดให้ชัดเจนตามประเด็นการ
ตรวจสอบ  เช่น   

- ประเด็นการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัดของการด าเนินงาน  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
ส าคัญ 

- ประเด็นการตรวจสอบด้ าน การปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย  ระเบี ยบ  หรือ             
ข้อก าหนด  ควรก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความถูกต้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่หน่วยงานถือปฏิบัติ 

- ประเด็นการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี  ควรก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความครบถ้วน  ความถูกต้อง  และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ 
 

2.3 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานแล้ว  ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนด

ขอบเขตการปฏิบัติงานให้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การก าหนดขอบเขตการ
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ปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าจะตรวจสอบอะไรเป็นจ านวนเท่าใด โดยควรก าหนด
ปริมาณรายการหรืองานที่จะตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสาร หลักฐาน รายงาน  
บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของงานอย่างมาก  หรือที่ใช้เงิน
งบประมาณสูง หรือมีปัญหาหรือความเสี่ยงในการด าเนินงาน  ซึ่งควรให้สอดคล้องกับประเด็นการ
ตรวจสอบที่ก าหนด  

การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรค านึงถึงทรัพยากรด้านการตรวจสอบ
ภายในที่จะใช้ในการตรวจสอบด้วย  เช่น 

- จ านวนและความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ควร
ก าหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงานที่จะตรวจสอบ หรือหากผู้
ตรวจสอบภายในยังไม่มีความรู้ในการตรวจสอบกิจกรรมนั้นๆ ก็ควรต้องส่งไป ฝึกอบรม หรืออาจ
พิจารณาใช้ผู้ตรวจสอบภายในจากแหล่งภายนอกแทนในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะหรือความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

- ระยะเวลาที่จะตรวจสอบ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาการตรวจสอบ
ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

- งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ  ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณการตรวจสอบ
ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
 

2.4 การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติงานควรก าหนดให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติตามได้ รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่
ก าหนด โดยจัดท ารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด  และ
ควรก าหนดให้ได้ข้อตรวจพบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงใน 5 เรื่อง  ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ
หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้มีอะไรบ้าง 

2) สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) สภาพการด าเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
3) ผลกระทบ (Effects) ผลกระทบหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น

จากการด าเนินงานมีอย่างไรบ้าง 
4) สาเหตุ (Cause) สาเหตุส าคัญที่ท าให้สภาพการด าเนินงานจริงแตกต่าง จาก

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
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5) ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  แนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  มาตรฐาน  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้  หรือให้มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้  เพ่ือให้ทราบสาระส าคัญ และรายละเอียดของกิจกรรมที่ จะ      
ตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบภายในควรระบุ เทคนิคการตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้อมูล               
การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน  เทคนิคการ
ตรวจสอบดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกใช้ให้เหมาะสม เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ 
ที่ดีและเพียงพอที่จะน าไปสนับสนุนข้อสรุปหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตรวจพบที่ได้จากการตรวจสอบ  
ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบ  

 
3. การเสนอแผนการปฏิบัติงาน 

เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้วางแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว  ควรเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพิจารณาว่า
แผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครอบคลุมและเหมาะสม  รวมทั้งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
แผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ เพียงใด และหากมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ก็ควรขอ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอีกครั้งหนึ่ง 

การเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นชอบนั้น        
ผู้ตรวจสอบภายในควรเสนอก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนซึ่งควรเสนอโดยเร็ว เนื่องจากหากต้อง
ปรับปรุงแก้ไขก็จะสามารถด าเนินการได้ทันก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
 

การจัดท ารายงานและติดตามผล 
3.1 การจัดท ารายงาน       
 การจัดท ารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค

ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ   
ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผูบริหารควรทราบ พรอมขอเสนอ
แนะใน การแกไข ปรับปรุง เพ่ือเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป       
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ผูตรวจสอบจะตองเอาใจ ใส่เปนพิเศษ
เพราะรายงานนั้นแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ
ของรายงานที่ดีตองเปนรายงานที่มีประโยชนตอผูอานรายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญ  ขอตรวจพบเปน 
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เรื่องที่ตรงกับขอเท็จจริง ขอเสนอแนะหรือ ขอแนะน าเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได สรุป 
ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองคประกอบดังนี้        

 ถูกตอง รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตอง ขอความทุก ประโยค  ตัวเลขทุก
ตัว  เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานที่นาเชื่อถือ  และผูตรวจสอบไดประเมิน ขอมูลเหล
านั้นแลว  การอางอิงทุกครั้งตองมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถใหค าอธิบายแลวพิสูจน ข
อเท็จจริงไดทุกเรื่อง  การรายงานสิ่งใดก็ยอมหมายความวาสิ่งนั้นผูตรวจสอบไดทราบหรือไดยอมรับ
แลววา เปนสิ่งที่ตรงตามขอเท็จจริง     

 ชัดเจน หมายถึง  ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการ ของ   ผู
ตรวจสอบ  หรือสิ่งที่ตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน โดยไม่ตองมี
การตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม       

 กะทัดรัด หมายถึง การตัดทอนความคิด ขอความ ค าพูดที่ฟุมเฟอย  หรือสิ่งที่ไมใช
สาระส าคัญและสิ่งที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป    

 ทันกาล  การเสนอรายงานตองกระท าภายในเวลาที่เหมาะสม ทันตอ การแกไขสถาน
การณ ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาสิ่งที่ตรวจพบ  ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะผู
บริหารตองน าสิ่งที่เสนอในรายงานไปด าเนินการตอมิใชเก็บรายงานไวเปนจดหมายเหตุเพ่ือการศึกษา
ทางประวัติศาสตร  

 สรางสรรค การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและ ความจริงใจของผูตรวจสอบ ผู
รายงานควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนที่จะกลาวถึงขอ    บกพรองตาง ๆ ที่ตองการให
ปรับปรุง ท าใหผูอานคลอยตามค าแนะน า และขอเสนอแนะ และมีความพอใจที่จะใหความรวมมือใน
การแกไขปรับปรุง  การวิจารณขอบกพรองโดยไมมีการใหขอเสนอแนะ  หรือการวิจารณโดย 
ปราศจากการเสนอแนะขอยุติที่ชอบดวยเหตุผลเปนสิ่งที่ไมควรกระท า     

 จูงใจ  (Pursuance)  การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดตั้งแตตนจนจบ   
โดยการใชรูปแบบถอยค า และศิลปะของภาษา ท าใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไข    
ปญหาหรือขอแนะน าที่ผูตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ใหเห็นปญหา ประโยชนรวมกันและ       
ประโยชนตอองคกร  ไมต าหนิโดยไมมีขอแนะน าในเชิงสรางสรรค ใหทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
หากไมแกไข    
 

รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน    
รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับผลของการตรวจสอบ  และความตอง

การของฝายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใชกันโดยทั่วไป  มีดังนี้  
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(1)  การรายงานเปนลายลักษณอักษร  เปนวิธีการรายงานที่มีลักษณะเปนทางการ 
ใชรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายในจะตอง 
จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ  เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอ   
ผูบริหาร  

(2)  การรายงานดวยวาจา  แยกเปน          
 1)  การรายงานดวยวาจาที่ไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานที่ตองกระท า

โดย เรงดวนเพ่ือใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีที่ควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจ
ทราบทันทีที่ตรวจพบ เพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากขึ้น         

 2) การรายงานดวยวาจาที่เปนทางการ  เปนการรายงานโดยการเขียนรายงาน
และมีการน าเสนอดวยวาจาประกอบ การรายงานดวยวาจายังใชในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหนา  
หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารเพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จ
จริงที่ตรวจพบหรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรือ
อุปสรรค เชน ผูรับตรวจไมใหความรวมมือหรือไมใหเอกสารบางอยางเพ่ือการตรวจสอบ  
  

รายงานแบบเปนทางการและรายงานที่เปนลายลักษณอักษรโดยทั่วไปประกอบ      
ดวยสาระส าคัญ  ดังนี้    

1.  บทคัดยอ การเสนอรายงานควรจัดท าบทคัดยอไวดานหนาของรายงานที่จะ
น าเสนอผูบริหาร เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความ 
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีตอ   
องคกร และขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงโดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ แตเปนขอมูลที่
เพียงพอใหผูบริหาร เขาใจและสั่งการได  

2.  บทนํา คือสวนแรกของรายงานที่บอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบ
เรื่องอะไรในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว หรือเปนการ 
ตรวจสอบกรณีพิเศษ กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน  

3.  วัตถุประสงค แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพ่ือใหผูอาน รายงานติดตาม
ประเด็นไดสะดวก และคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเมื่ออานรายงานจบ    

4.  ขอบเขต  แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ไดท าการตรวจสอบมีมากนอย
เพียงใด มีขอจ ากัดอะไรบางที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได หรือตองชะลอการตรวจสอบ 
ไวกอน  พรอมเหตุผลประกอบ    
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5.  สิ่งที่ตรวจพบ เปนสวนส าคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดง ถึงขอเท็จจริงที่
ตรวจพบทั้งในดานดีและที่ควรไดรับการแกไข  วิธีการด าเนินการแกไข รวมทั้งความเห็น ของผูรับการ
ตรวจ    

6.  ขอเสนอแนะ เปนขอเสนอแนะที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารหรือ     
หัวหนาหนวยรับตรวจ  เพ่ือสั่งการแกไข  ปรับปรุง   ขอเสนอแนะควรมีลักษณะ สรางสรรคและ
สามารถน าไปปฏิบัติได  

7.  ความเห็น หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมี หลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ  ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น    

8.   เอกสารประกอบ เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการ สรุปผล  ดังนั้น  รายงาน
ควรเสนออยางกะทัดรัด  ขอมูลใดที่จ าเปนตองอางถึง     แตเปนขอมูลยาว  หรือมี รายละเอียดมาก  
ควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทายรายงานไวดวย เอกสารประกอบไมควรมีมาก จนเกินไปจนท า
ใหรายงานไมนาสนใจ  
  

3.2 การติดตามผล   
 การติดตามผลเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือ

ได้วาเปนขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงาน
ตรวจสอบวาผูรับการตรวจ และผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหรือไม และขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง เมื่อผูตรวจสอบ
ภายในเสนอรายงานผลการ ปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลว  ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผล     
วาผูบริหารฯ ไดสั่งการหรือไม ประการใด และหากสั่งการแลว หนวยรับตรวจด าเนินการตามขอเสนอ
แนะของผูตรวจสอบภายในที่ ผูบริหารสั่งการหรือไม่ เพ่ือใหแนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการ       
แกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาและ อุปสรรคอยางไร และรายงานผลการติดตามตอผูบริหารตอไป 

 การติดตามผลการปฏิบัติตามขอทักทวงหรือขอเสนอแนะของรายงานผลการ
ตรวจสอบ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไดก าหนดใหผูตรวจสอบภายในแตละคนก าหนดเวลาที่
เหมาะสมในการติดตามผล โดยให้ ติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออน  และขอบก   
พรองจากหน่วยงานเปนระยะ ๆ หากมีปญหาวาหนวยรับตรวจไมสามารถแกไขได จะใหผูตรวจสอบ
ภายในเขาไปพิจารณาใหค าแนะน าเพ่ือใหสามารถด าเนินการตอไปได และเมื่อหนวยรับตรวจ
ด าเนินการแกไขไขจุดออน หรือ ขอบกพรองแลว หนวยตรวจสอบภายในจะตองรายงานผลใหหัวหน้า
ส่วนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 



บทท่ี 4   
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้าน
คุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือสะดวกต่อการท าความเข้าใจและน าไปใช้ 
ตลอดจนการอ้างอิง และปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงก าหนดให้มีรหัสตัวเลขก ากับในแต่ละหัวข้อของ
มาตรฐาน พร้อมกับ ค าอธิบายถึงการน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงาน
บริการด้านให้ค าปรึกษา ดังนี้  

1.  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัสชุด 1000) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของ 
หน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ 1000 
เป็นต้นไป  

2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัสชุด 2000) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของ 
งานด้านตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ 2000 เป็นต้นไป  

การน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้ค าปรึกษา  
จะมีตัวอักษร A และ C ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้  

1.  งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น 
1210.A1 เป็นการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริการด้านให้ความ
เชื่อมั่น เป็นต้น  

2.  งานบริการด้านให้ค าปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น 
1210.C1 เป็นการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริการด้านให้ ค าปรึกษา 
เป็นต้น ส าหรับผังโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เป็นดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 
1000  : วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
  หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้ 
สอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและ
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จริยธรรม ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง
ทบทวนกฎบัตร การตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็น กรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตร การตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานภายในของส่วน
ราชการทราบทั่วกัน  

 
  บทตีความ :  
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่ก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย  
การก าหนดสถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ์
ของ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าส่วนราชการ การก าหนดสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงการก าหนด ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 
  1000.A1  :  การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่ส่วน

ราชการ ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และหากมีการ
ให้บริการงาน ในลักษณะนี้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกส่วนราชการ 
จะต้องระบุไว้ใน กฎบัตรการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกัน  

 
  1000.C1  :  การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ค าปรึกษาต้องก าหนด

ไว้ใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
 
1010  :  การกําหนดคํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
  ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบภายใน ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ทั้งนี้ หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือกับหัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับค า
นิยามของ การตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในที่ก าหนดไว้ด้วย 
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1100  :  ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็น
อิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเที่ยงธรรม  

 
  บทตีความ  :  
  ความเป็นอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ 
หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ และไม่ถูกจ ากัด
สิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ  

   
  ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความล าเอียง เพ่ือเป็นการเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อน
คุณภาพของงาน ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะ
ไม่อยู่ภายใต้การชักจูง หรือชักน าจากผู้อ่ืน ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับ
การจัดการ  

 
  1110  :  ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง

รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง ยืนยันต่อหัวหน้าส่วนราชการถึง
ความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

 
   บทตีความ :  
   ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน คือ การที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

สามารถรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อ
หัวหน้า ส่วนราชการพิจารณา ได้แก่ การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง การรับ
รายงานจากหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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   1110.A1  :  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซง   
ใด ๆ ใน เรื่องของการก าหนดขอบเขต การปฏิบัติงาน และการ
รายงานผล การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
  1111  :  การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน โดยตรงกับหัวหน้า
ส่วนราชการ  

 
  1120  :  ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่

ล าเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และให้ หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใด ๆ  

 
   บทตีความ :  
   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ใน  

ฐานะอันเป็นที่ไว้วางใจจะตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ
หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนท าให้เกิด
อุปสรรคใน การปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สามารถเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือ
ความไม่เหมาะสมใน การปฏิบัติงาน แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้ ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อาจบั่นทอนความเที่ยงธรรมในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  

 
  1130  :  ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่

จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เป็นอิสระหรือเที่ยง
ธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าว  ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับ
เหตุ หรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณ ี
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   บทตีความ :  
   ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ไม่ได้จ ากัดเฉพาะความ

ขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ แต่รวมถึงการถูกจ ากัดในขอบเขตการปฏิบัติงาน การ
เข้าถึงข้อมูล บุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจ ากัดของทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งข้อจ ากัดที่เป็นเหตุบั่นทอนอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งบุคคลที่
เหมาะสมในการเป็น ผู้รับทราบรายละเอียดข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือ
ความเที่ยงธรรมขึ้นอยู่กับ ความคาดหวังในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรายงาน
ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ต่อหัวหน้าส่วนราชการตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  

   
   1130.A1  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้ าที่

รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจท าให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสีย
ความเที่ยงธรรมได้  

 
   1130.A2  :  การให้ความเชื่อม่ันในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมี

หน้าที่ รับผิดชอบอยู่นั้น จะต้องให้มีการควบคุมดูแลจาก
หน่วยงานอ่ืนภายใน ส่วนราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย อีกชั้นหนึ่ง  

 
   1130.C1  :  ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาในงาน

ที่ตน เคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม  
 
   1130.C2  :  ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดในอันที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน 

ไม่สามารถบริการให้ค าปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้
ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้กับ ผู้
มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น  

 
1200  :  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ  
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง

รอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
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  1210  :  ความเชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะและ
ความสามารถอ่ืน ๆจาก  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบต้องด าเนินการ โดยผู้ที่มี ความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย 

 
    บทตีความ :  
    ความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันที่อธิบายถึง  

ความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบ 
ภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการส่งเสริมความ 
เชี่ยวชาญของตน โดยการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ  

    
    1210.A1  :  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องให้ค าแนะน าและความ

ช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถ    
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะ
เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด  

 
    1210.A2  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยง

ของ การเกิดทุจริต และให้แนวทางในการบริหารจัดการทุจริต
ของ ส่วนราชการ แต่ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ
เทียบเท่ากับผู้ที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือ
สอบสวนการทุจริต โดยตรง  

    1210.A3  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความ
เสี่ยง และการควบคุมพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
เทคนิค วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน  ตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิผล แต่อย่างไร ก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดไม่
จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ เทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบใน  การปฏิบัติ งานตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  
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    1210.C1  :  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้

ค าปรึกษา หรือให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ หากทีมงาน
ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่า จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด  

  
  1220  :  ความระมัดระวังรอบคอบ  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความ

ระมัดระวังรอบคอบ และมีทักษะ การปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะ
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและ น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึน 

  
    1220.A1  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นที่ได้รับ 

มอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 
     -  การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีที่ เห็นว่าจ าเป็น 

เพ่ือให้งาน ที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
     -  ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญ และความส าคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ  
     -  ความเพียงพอและประสิทธิผลของการก ากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุม  
     -  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความ

ผิดปกติ การทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ อย่างมีนัยส าคัญ  

     -  ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความ
เชื่อมั่นเมื่อ เทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าส่วนราชการจะ
ได้รับ  

 
    1220.A2  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน
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การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบเยี่ยงวิชาชีพ  

 
    1220.A3 :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่อาจ

ส่งผล กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงาน
และการใช้ ทรัพยากรของส่วนราชการ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในจะ ปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นด้วยความระมัดระวัง
อย่างรอบคอบ ก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า จะมีการบ่งชี้ถึงความ
เสี่ยงทีม่ีนัยส าคัญ ได้ทั้งหมด  

 
    1220.C1  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาด้วยความ

ระมัดระวัง อย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
      -  ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือ 

ผู้รับบริการ รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา เวลาที่
ใช้ ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน  

      -  ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็น เพ่ือให้งานที่ได้รับ 
มอบหมายบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

      -  ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ค าปรึกษา
เมื่อ เทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าส่วนราชการจะได้รับ  

  1230  :  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้
ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
1300  :  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบ

ภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
 
  บทตีความ :  
  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ได้รับการออกแบบเพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าการ  

ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม 
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ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบุโอกาสในการปรับปรุงด้วย  

 
  1310  :  การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน การประกันและปรับปรุง

คุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและ ภายนอกส่วนราชการ  
   
  1311 : การประเมินผลจากภายใน  การประเมินผลจากภายในส่วนราชการต้อง

ประกอบด้วย  
    - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ  
    - การสอบทานเป็นระยะ ๆ โดยการประเมินด้วยตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคล

อ่ืน ที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน อย่างเพียงพอ  

 
    บทตีความ :  
    การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนส าคัญของ 

การก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ประจ า ตลอดเวลา โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่
ในนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 
    การสอบทานเป็นระยะ ๆ เป็นการประเมินเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในว่า มีความสอดคล้องเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 
    ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ หมายถึง ต้องมี 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
ระเบียบ หรือมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ 

 
  1312  :  การประเมินผลจากภายนอก การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่าง

น้อยทุก ๆ 5 ปี โดยบุคคลหรือ คณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการที่มีความ
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เหมาะสมและมีความเป็นอิสระ โดย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง
หารือกับหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องต่อไปนี้  

    -  ความจ าเป็นในการเพิ่มความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก  
    -  คุณสมบัติและความเป็นอิสระ รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดข้ึน ของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก  
 
    บทตีความ :  
    บุคคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสม ควรแสดงให้

เห็น ความรู้ความสามารถในสองด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน และด้านการประเมินผล โดยสามารถแสดงให้เห็นได้จากประสบการณ์
ใน การปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด ความ
ซับซ้อน และลักษณะงาน รวมทั้งมีเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า ซึ่ง
หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการ
พิจารณา ความเหมาะสมดังกล่าว  

 
    ความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการ หมายถึง  

การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับสวน
ราชการ  

  
  1320  :  การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน  หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและ 
ภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  

 
    บทตีความ :  
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ ในเรื่อง

รูปแบบ เนื้อหา และความถี่ของการรายงานผลการประเมินการประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพงาน เพ่ือแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามค านิยามของ การตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการประเมินจากภายในอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนรายงานผล การประเมินจากภายนอกขึ้นอยู่กับความถี่ใน
การประเมิน 
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  1321  :  การระบุข้อความ “เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน” หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว่า “ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ” 
ก็ต่อเมื่อผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า การ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในแล้ว เท่านั้น  

 
    บทตีความ :  
    การด าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เมื่อผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ
จริยธรรมใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในจากภายในและภายนอกส่วนราชการมาสนับสนุน
ข้อความดังกล่าว โดยผล การประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

 
  1322  :  การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  กรณีที่การ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีผลกระทบต่อ 
ขอบเขตหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 
2000  :  การบริหารงานตรวจสอบภายใน  
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล 

เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ
ส่วนราชการ  

 
  บทตีความ :  
  การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เมื่อแสดงให้เห็นว่า  
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  -  ผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ 
และ ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

  - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
และ จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

  - บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ  
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม และสามารถให้ความเชื่อมั่นใน
เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ของกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม  

 
  2010  :  การวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการ

ตรวจสอบตามผลการประเมิน ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง
ของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ 

     
    บทตีความ :  
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่วางแผนการตรวจสอบตามผลการ

ประเมินความเสี่ยง โดยน ากรอบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือ
หน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ หากส่วนราชการไม่มีการจัดท ากรอบหรือแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส่วนราชการไว้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในการใช้ดุลยพินิจในการระบุความเสี่ยง 

 
    2010.A1  :  การวางแผนการตรวจสอบภายในต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยง และ
ต้องน าข้อมูลข่าวสารของฝ่ ายบริหาร มาใช้ประกอบการ
พิจารณาในการวางแผน การตรวจสอบด้วย  
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    2010.A2  : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึง 
ความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ 
ความเห็นของการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อสรุปอื่น ๆ  

 
    2010.C1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้ค าปรึกษา 

เพ่ือช่วยให้เกิดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยง การสร้างคุณค่าเพ่ิม และการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ของส่วนราชการ ซึ่งต้องก าหนดงานบริการให้
ค าปรึกษาดังกล่าวไว้ ในแผนการตรวจสอบด้วย 

 
  2020  :  การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง

เสนอแผนการตรวจสอบและแสดงให้เห็น ทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบ ในรอบปีที่มีนัยส าคัญ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีข้อจ ากัด ของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่  อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการ
ตรวจสอบด้วย  

 
  2030  :  การบริหารทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากร

ให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสามารถ บรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ  

 
    บทตีความ :  
    ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถด้าน

ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ความเพียงพอ หมายถึง 
ปริมาณ ของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบรรลุผลตามแผนการตรวจสอบ การน า
ทรัพยากร ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
  2040  :  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง

ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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   บทตีความ :  
    การก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้าง

ของ หน่วยงานตรวจสอบภายในและความซับซ้อนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  

 
  2050  :  การประสานงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและประสานงานกับ ผู้ที่ให้บริการงานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้
ค าปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอก ของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่า ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม เรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสม และลด
การปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน  

 
  2060  :  การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ  ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึง
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ  และผลการปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยรายงานดังกล่าวต้อง ระบุถึงประเด็นความ
เสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ ความเสี่ยงของการทุจริต ประเด็นการก ากับ
ดูแล รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่หัวหน้าส่วนราชการต้องการทราบหรือ ร้องขอ  

 
    บทตีความ :  
    ความถี่และเนื้อหาของการรายงานเป็นผลมาจากการหารือกับหัวหน้าส่วน

ราชการ และความส าคัญของข้อมูลและความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานที่
ต้องการเสนอ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ  

 
  2070 : การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในกรณี

ที่การตรวจสอบภายในด าเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน ส่วน
ราชการยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ  ผู้
ให้บริการจากภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้  
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    บทตีความ :  
    ความรับผิดชอบของส่วนราชการสามารถแสดงให้เห็นจากการประเมินการ

ประกัน และปรับปรุงคุณภาพงานให้สอดคล้องค านิยามของการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐาน และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ 

 
2100  :  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง  

กระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ โดยใช้
วิธีการ ที่เป็นระบบและระเบียบ เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ  

 
  2110  :  การก ากับดูแล  
    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้ค าแนะน าที่

เหมาะสม ในการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ต่าง ๆ ดังนี้  

    -  เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายในส่วนราชการ  
    -  ท าให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของส่วนราชการมีประสิทธิผลและเจ้าหน้าที่  

ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ  
    - มีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมหน่วยงาน   

ต่าง ๆ ภายในส่วนราชการ  
    - มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบ

ภายใน และฝ่ายบริหารของส่วนราชการ  
      
    2110.A1  :  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินการ

ออกแบบ การน าไปสู่การปฏิบัติ และความมีประสิทธิผลของ
กิจกรรมงานหรือ  โครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสร้างจริยธรรม ของส่วนราชการ  

     
    2110.A2 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินว่า การก ากับ 

ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการได้มีส่วนสนับสนุน 
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
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  2120  :  การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมิน

ความมีประสิทธิผล และ สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง  

 
    บทตีความ :  
    การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นดุลย

พินิจ ของผู้ตรวจสอบภายในจากผลการประเมินว่า  
    -  วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ   

พันธกิจของหน่วยงาน  
    -  การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
    - การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไปใน

ทิศทาง เดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และ  
    - การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้ง

หน่วยงาน อย่างทันเวลา เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหาร 
น ามาปรับปรุง การด าเนินงานภายในหน่วยงาน  

 
    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุน การประเมินความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละ
เรื่อง ซึ่งเมื่อน าผลการตรวจสอบต่าง ๆ มาพิจารณาเข้าด้วยกัน จะท าให้เกิด
ความเข้าใจใน กระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของส่วน
ราชการ  

 
    การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง  

โดยสามารถด าเนินการประเมินผลแยกต่างหากหรือรวมทั้งสองแบบ 
 
    2120.A1  :  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงที่

เกี่ยวกับ การก ากับดูแล การด าเนินงาน และระบบข้อมูล
สารสนเทศใน เรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

      -  ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการเงินและการด าเนินงาน  
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      -  ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
      -  การดูแลและรักษาทรัพย์สิน และ  
      -  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ

ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ  
 
    2120.A2  :  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิด

ทุจริต และวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต  

 
    2120.C1  :  ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ต้องสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน และ ระมัดระวังความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส าคัญที่อาจ
เกิดข้ึนด้วย  

 
    2120.C2  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับ

จาก การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา มาใช้ในการประเมินผล 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 
    2120.C3  :  การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงละเว้น
ใน ส่วนของการด าเนินการซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหาร  

 
  2130  :  การควบคุม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้

มีการควบคุม ในเรื่องต่าง ๆ ที่ เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการควบคุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

 
    2130.A1  :  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอ

และ ประสิทธิผลของการควบคุม เพ่ือให้การควบคุมที่มีอยู่
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สามารถ ตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การก ากับดูแล การ
ด าเนินงาน และ ระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

       -  ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการเงินและการด าเนินงาน  

       -  ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
       -  การดูแลและรักษาทรัพย์สิน และ  
       -  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ

ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ  
 
    2130.C1  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ได้รับ

จาก การบริการงานให้ค าปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลการ
ควบคุมของ ส่วนราชการ  

 
2200 :  การวางแผนการปฏิบัติงาน  
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก าหนด  

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร  
  
  2201  : ข้อพิจารณาในการวางแผน  
    ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 

ดังนี้  
    -  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่จะน ามาใช้ในการ

ควบคุม ผลการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น  
    -  ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการด าเนินงานของ 

กิจกรรม ตลอดจนวิธีการที่จะน ามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความ
เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

    -  ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุม ของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงานหรือรูปแบบ
การควบคุมอ่ืน ที่เก่ียวข้อง  

    -  โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 
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    2201.A1  :  กรณีที่เป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน ส าหรับการให้บริการแก่ 
หน่วยงานภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจกับ 
ผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ 
ความคาดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อจ ากัดในการ
เผยแพร่ ผลงาน และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการให้ ความเชื่อมั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

 
    2201.C1 :  การปฏิบัติงานบริการให้คาปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องท า

ความเข้าใจ กับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขต ความ
รับผิดชอบ และ ความคาดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่
เป็นเรื่องส าคัญต้องมี การบันทึกเรื่องที่ท าความเข้าใจไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

 
  2210  :  การก าหนดวัตถุประสงค์  
    ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์

ของ กิจกรรมที่จะตรวจสอบ  
 
    2210.A1  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ 

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ ต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง  

 
    2210.A2  :  การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้

ตรวจสอบภายใน ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิด
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส าคัญ 

 
    2210.A3  :  หลักเกณฑ์ที่เพียงพอเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประเมินระบบการ

ควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ การควบคุมที่เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของ การด าเนินงาน ในกรณีที่หลักเกณฑ์การควบคุมที่
มีอยู่มีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้หลักเกณฑ์
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เดียวกันนั้นในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้ว
ว่า หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ร่วมมือกับฝ่ายบริหาร เพ่ือพัฒนา หลักเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสมก่อน  

 
    2210.C1  :  วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ต้องค านึงถึงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และ การควบคุม ตามขอบเขตที่ได้มีการเห็นชอบ
ร่วมกันกับผู้รับบริการ  

 
    2210.C2  :  วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ต้อง

สอดคล้อง กับการสร้างคุณค่าเพ่ิม ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย ของส่วนราชการ  

 
  2220  :  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่

จะ ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 
    2220.A1  :  ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องก าหนดให้ครอบคลุม

ถึง ระบบการท างานต่าง ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร 
และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคล
อ่ืน ๆ  

 
    2220.A2 :  ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น หากผู้รับบริการ 

ขอรับค าปรึกษาในเรื่องที่มีนัยส าคัญ ผู้ตรวจสอบภายในควรท า 
ความเข้าใจกับผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่น ๆ 
ของผู้รับบริการ ทั้งนี้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ 
ให้ค าปรึกษา 
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    2220.C1 :  การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจ

ว่า ได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ หากในระหว่างปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในมี
ข้อจ ากัดจนท าให้ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องหารือกับผู้รับบริการถึงข้อจ ากัดดังกล่าว 
เพ่ือพิจารณาว่าสมควร จะปฏิบัติงานต่อหรือไม่  

 
    2220.C2  :  ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ ตรวจสอบ

ภายใน ต้องระบุการควบคุมท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงาน และระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  

 
  2230  :  การจัดสรรทรัพยากร  
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความ
ซับซ้อนของงาน ตลอดจนข้อจ ากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่  

 
  2240  :  แผนการปฏิบัติงาน  
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดท าแผนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์

อักษร เพ่ือใหการปฏ  ้  ิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
 
    2240.A1  :  แผนการปฏิบัติงานต้องก าหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์  

ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ
ก่อนที่จะเริ่ม ปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้อง
ด าเนินการขออนุมัติ โดยทันท ี 

 
    2240.C1  :  แผนการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ

เนื้อหา สาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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2300 :  การปฏิบัติงาน  
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้

เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
  2310  :  การรวบรวมข้อมูล  
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความเพียงพอ  มี

ความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง และที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ 
มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์  

  
    บทตีความ :  
    ข้อมูลสารสนเทศที่มีความเพียงพอ เป็นสิ่งที่เป็นความจริง มีความเพียงพอ และ

สามารถที่จะโน้มน้าวให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน ข้อมูลสารสนเทศที่มี  
ความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่ได้จากการใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม ข้อมูล 
สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่จะน ามาสนับสนุนข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ และข้อมูล  
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุ  
วัตถุประสงค์  

 
  2320  :  การวิเคราะห์และประเมินผล  
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม 

เพ่ือให้ ได้ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ  
 
  2330  :  การบันทึกข้อมูล  
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการสนับสนุน

ข้อสรุป และผลการปฏิบัติงาน  
    
    2330.A1  :  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ที่ ได้รับจากการปฏิบัติงาน และในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ 
บุคคลภายนอกทราบต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ และหรือหลังจากมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตาม
ความเหมาะสม  
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    2330.A2  :  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดระยะเวลาในการ

เก็บ รักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บ
อยู่ในสื่อ รูปแบบใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลต้อง
ให้สอดคล้อง กับแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและระเบียบ
ของทางราชการที ่เกี่ยวข้อง 

 
    2330.C1  :  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายในการ

เก็บ รักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา 
รวมทั้ง การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ของส่วนราชการและ ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

 
  2340  :  การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ได้

มอบหมาย อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถ
บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น  

 
    บทตีความ :  
    การก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและ 

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงความซับซ้อนของงานที่มอบหมาย
ให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงาน
ใน หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ แต่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์เหมาะสมให้
เป็น ผู้ด าเนินการสอบทาน โดยให้มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว  

 
2400  :  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที  
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  2410  :  หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
    รายงานผลการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผล การ

ตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่  
สามารถน าไปปฏิบัติได ้ 

 
    2410.A1  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเห็นและหรือสรุปผลการ

ตรวจสอบ ตามความเหมาะสมไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งความเห็น หรือสรุปผลการตรวจสอบต้องค านึงถึงความ
คาดหวังของผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมีข้อมูลที่
เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ในการ
สนับสนุนความเห็นหรือ สรุปผลการตรวจสอบดังกล่าว 

 
     บทตีความ :  
     การให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน อาจจะเป็นการจัดล าดับ 

ความส าคัญ การสรุปประเด็นหรือการอธิบายเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงใน
ส่วนของขั้นตอน การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง หรือภารกิจงาน 
ดังนั้น การเสนอความเห็น  จึงให้มีการพิจารณาถึงผลการ
ปฏิบัติงานและความมีนัยส าคัญ  

 
    2410.A2  :  ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงาน

ของ หน่วยรับตรวจไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย  
 
    2410.A3  :  การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานให้บุคคลภายนอกส่วน

ราชการ ทราบ ต้องระบุข้อจ ากัดในการเผยแพร่และการน าผล
การตรวจสอบ ไปใช้ต่อด้วย  

 
    2410.C1  :  รูปแบบและเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้าและการ

รายงานผล การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของ งานและความต้องการของผู้รับบริการ  
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  2420  :  คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน  
    การรายงานผลการปฏิบัติงานต้องรายงานด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน 

รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล  
 
    บทตีความ :  
    การรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาด 

และ การบิดเบือน โดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง การรายงาน
ด้วย ความเที่ยงธรรม คือ มีความยุติธรรม ไม่อคติ ไม่ล าเอียง และเป็นผลที่
ได้มาจาก การประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดอย่างยุติธรรมและ
สมดุล การรายงานด้วยความชัดเจน คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็น
ผล หลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์เทคนิคที่ไม่จ าเป็น และให้มีการกล่าวถึงข้อมูลที่
ส าคัญและ เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน การรายงานที่รัดกุม คือ ตรงประเด็น ไม่
เยิ่นเย้อ ไม่ซู้าซ้อน และไม่มีการน าเสนอรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จ าเป็น การ
รายงาน ที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและหน่วยงาน
อันจะน าไปสู่ การปรับปรุงในส่วนที่จ าเป็น การรายงานที่ครบถ้วน เป็นการ
น าเสนอข้อมูลที่มี ใจความส าคัญต่อผู้อ่านรายงานอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ และสรุปผล การตรวจสอบ การรายงานที่ทันกาล คือ การรายงาน
ที่ทันเวลา โดยเปิดโอกาสให้ ฝายบร  ่  ิหารได้ด าเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
    2421  :  ข้อผิดพลาดของรายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ตรวจพบว่า 

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอมีข้อผิดพลาดหรือ ละเลยในการ
กล่าวถึงประเด็นหลักที่ส าคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ต้องรีบแก้ไขและจัดส่งรายงานฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องทันท ี 

 
  2430  :  การระบุข้อความ “การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน” 

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า “ได้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน” ก็ต่อเมื่อผลการประเมิน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น  



52 
 

 
    2431  :  การเปิดเผยการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน  
      กรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม 

ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานต้องมี
การเปิดเผยไว้ใน รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

      -  หลักการหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของมาตรฐานและจริยธรรมใน การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้  

      -  เหตุผลที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯ นั้นได้  
      -  ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯ นั้นได้  
 
  2440  :  การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่

เกี่ยวข้อง ทราบตามความเหมาะสม  
 
    บทตีความ :  
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย มี

หน้าที่สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ รวมทั้งก าหนดผู้ที่จะได้รับรายงานและวิธีการ 
เผยแพร่รายงานดังกล่าว  

   
    2440.A1  :  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ  
 
    2440.A2  :  การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้

ระบุไว้ ในกฎหมายหรือค าสั่งที่ เกี่ยวข้องของทางราชการ 
หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในต้องด าเนินการในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
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      - ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนราชการ - ปรึกษากับ
หัวหน้าส่วนราชการและหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ตาม
ความเหมาะสม และ  

      - ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน โดยระบุข้อจ ากัดในการใช้รายงานดังกล่าว  

 
    2440.C1  :  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้รับบริการ  

 
    2440.C2  :  ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา อาจมีการบ่งชี้

ประเด็น เกี่ยวกับการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุม หากเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อส่วนราชการในภาพรวม 
ผู้ตรวจสอบ ภายในต้องรายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการทราบ  

 
  2450  :  การให้ความเห็นในภาพรวม  
    การแสดงความเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องค านึงถึง 

ความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าว 
ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้ มีความเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ เพ่ือเป็น 
การสนับสนุนความเห็นโดยรวม  

 
    บทตีความ :  
    รายงานผลการปฏิบัติงาน จะระบุในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ  
    -  ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงระยะเวลาที่ครอบคลุมในการให้ความเห็น  
    -  ข้อจ ากัดของขอบเขตการปฏิบัติงาน  
    -  การพิจารณาแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการใช้ผลการ

ปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน / ที่ปรึกษาอ่ืน ๆ  
    -  กรอบความเสี่ยงหรือการควบคุมหรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานการให้  

ความเห็นโดยรวม  
    -  ความเห็นโดยรวม การใช้ดุลยพินิจ หรือข้อสรุปที่ยุติ  
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    ทั้งนี้ ต้องชี้แจงสาเหตุของความเห็นโดยรวมที่ไม่น่าพอใจในรายงานดังกล่าว  
 
2500  :  การติดตามผล  
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดและรักษาระบบการติดตามการไม่ปฏิบัติ

ตาม ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 
  2500.A1  :  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดกระบวนการติดตามผลการ

ตรวจสอบว่า หัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้น าเสนอ ในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ 
และผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร หรือหัวหน้าส่วนราชการได้ยอมรับความ
เสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  

 
  2500.C1  :  หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการไม่ปฏิบัติตามผลของงาน 

บริการให้ค าปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับ 
ผู้รับบริการ  

 
2600  :  การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
  ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่าย

บริหาร ยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ส่วนราชการสามารถยอมรับได้ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องหารือกับผู้บริหารระดับสูง หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอ ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติ
ต่อไป 

 
 

 
 
 
 



บทท่ี  5 
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และ

ยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความ
เชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

 

แนวปฏิบัติ 
1. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานใน

การปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความ
ไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอดรับจากบุคคลทั่วไป 

3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและ
สิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชี พและ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
1. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 

1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมี
ความรับผิดชอบ 

1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล
ตามวิชาชีพที่ก าหนด 

1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือ 
ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการ 

1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 

 
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยง
ธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่
ตรวจสอบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ ว อาจจะท าให้รายงาน
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 

 
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 

3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงาน 

3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 

 
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
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4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 

4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการปฏิบัติหน*าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
พ.ศ.2546
โด๊็สมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วย
รับตรวจนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีการตรวจสอบกายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอ้นจะ
ส่งผลไห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำ บนงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา I5 (3) (ก) แห่งพระราชบัญ ญติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ'รวจงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ i ระเบียบนี้รียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใjฏิบิติหน*าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้โขบังคับเมื่อฝนกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานจบกษาเป็นต*นไป ระเปียบหรือข้อบังดับใดที่ขัดหรือแย้ง กับระเบียบนี้ให้ใช้ระบีชบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบ็ยบน์
"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง
หรือกรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนฟองถิ่น
(4) -รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือลาม กฎหมายอัน
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงิน"อุดหนุน - หรือกิจการทีได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วย
รีบตรวจ ตาม (1)(2) (า)(งู) หรือ (5)
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการท็ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให*
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปนผู้ตรวจสอบ
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"หน่วยง-ไนของร่าการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องด์การบริหารส่วนจังใโวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองด์กรปกครองส่วนท้องเนเน#มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น
"ผู้กำกับดูแล" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลตูมีหน้าที่รับผิดชอบไนการกำกับดูแล -
หรือบังคับบัญชาผู้รีบตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
การ1]ฏิบัสิราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
"ฝ่ายบริหาร" หมายความว่า ผู้รับ.รวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
"คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายความว่า ด่ณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งฉากคณะ
รัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีหน้าที่กำกับดูแลการควบงมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยรับตรวจ
"การตรวจสอไงกายไน" หบายความว่า กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเ{uกลาง
ที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและไห*คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับ1jญงการ
ด์าเนิไ'งาน การตรวจสอบกายในช่วยให้หนร#รับตรวจบรรงวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสียง การดวบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่ดี
"หน่วยตรวจสอบกายใน" หมายความว่า หน่วยงานของหน่วยรับตรวจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
คำเvิ(กิจกรรรการตรวจสอบกายใน
แหัวหน้าร่น่วยตรวจสอบกายใน" -หมาอดวามว่า ผู้ดีารงตำแหน่งสูงสุดของหน่วย
ตรวจสอบกายในที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับตรวจหรือผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกืาหนด
"ฟู้ตรวจสอบภายใน" หมายความว่า ' ผู*ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วย
รับตรวจ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำร่น้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ 4 ให้หน่วยรับตรวจนำแนวฑางป^บัตีหน้าที่ของ ต้รวจสอบภายในท้ายระเบียบนี้ไป
ใช*เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อ s ไไไใ!น่วนรับ.รวจส่งป้าเนาแผนการตรวงสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกายในสามสิบวัน
นับจาt)วันที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอโห*คำเนินการโในอย่างอื่น
ข้อ 6 ให้หน่วยรับตรวจส่งt!าเนารายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบกายานและของอณ่ะ
กรรมการตรวจสอ1ไหี่มีข้อตรวจพรที่สืาคัญ และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความสียหายใใโสำuักงาน *
การตรวจเงินแผ่นดินกายในสิบห้าวันนับจากวันที๋ผู'รับตรวจได้รับรายงานผลการตรวจ
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ข้อ 7 ไห*ผู้รับตรวจกำกับดูแลใษ*หน่วยตรวจสอบกายในปฏิบัติงานทีเกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบกายโนตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินขอดวามเวมมือ หากมีปัญหาหรือข'อขัดข้องในการ
ปจิบัติงานให้ขี้แจงเหตุผลต่อเ!ามักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ข้อ $ ให*ผู้รับตรวจกำหนดให*ผู้ตรวจสอบภายในปีนผู้ตรวจสอบการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของร่าน่วยรับตรวจไหืสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามงอณะกรรมการตรวจ
เงินแฝ่นดินกำหนด
ข้อ 9 ในกรณีหน่วยรับตรวจ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้หป่วยรับตรวจขอท่า
ความตกลงกับคณะกรรมการตรวจงินแผ่นดิน
ข้อ 10 โนกรณีหน่วยรบตรวจ มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โคยามมีเหตุอัน
สมควร j คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทงั้พฤฉการณ์ของ
หน่ว.ยรับตรวจไห้กระทรวงจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนด
มาตรการที่จำเป็นให้หน่วยรับตรวจไปปบัติ
ในกรณีกระkรัวไอ้าสังกัด หรือฎ้บังคับบัญชา หรือผู้กากับฎแล ]่ม่ดำเนินการตาม
วรรคหนึ่งภาt)ในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี่อำราวรายงานต่อประธานรัฐสภา
่พื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพ้อพิจารณาดำเนินการตามอานาจหน้าที่ รวนทั้งเจ้ง
ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประงาปี หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ แ ประชานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการ
ศรวฐเงินแผ่นดินมีอำนาจตีความและวินิจฉัย{|ญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร กณะกรรมาารตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ lฝ
ประกาศ ณ วันที่ 28 ถมกาพันธ์ พ.ศ.2546
ปัญญา ตันFืไยวรงค์
ประธานกรรมการตรวvงงินแผ่นดิน
ประกาศโนราชกิจุาฯ'บกษา เล่ม 120 ตอนที่ 25 ก. วันที่ 24 มีนาดม 2546
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แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ์ตรวจสอบภายในควรเป็นไปตามมาตร ฐานการตรวจสอบกใยใน
ดังนี้
{1 y้รวงสสอภายในขจงส่วนราชชาร ปฏิบบิตาไนาตรฐดุนการตรวจจอบภายในมผล .
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก็าห่นดในระเบียบกระทรวงการกล*งดาด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่ออกโดยกรมปีญอีกลไง
(2) y้ร่วจสอบภายใหนของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงกลาโหม หน่วยงในของราชการส่วน
ใงถิ่น และของหน่วยรับตรวจอื่น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในที่ออกโดยหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในระดับ
กร=รวงหรือเทียบเท่า
กรณีระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน คาน (1) และ (2) มิได้ก'าหนดรไ(ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสรวจสอบใด ไห้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบกายในที่เผธแพร่
โดยสมาคมปู่ตรวจสอบกายไนแห่งประเทศไทย หรือ aoudads f0t thcโImf=siona] Iูถยิถำ of !ntำmal
Audฐิtm๋g ที่กำหนดโดย Yขี้ Instants of Inurns Auditors (โ[A) ฉบับล่าเได
ขอบเขตของการตรวจสอบภา-ยาน
สนวทางปฏิบัติที่ ฐ
yำกับดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการทำไห*เกิดความนั่นใจว่า ฝ้ายบริหารได้จัดให้มี
นล_m ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบจมภายใน ตามมาตรฐานการกวบฤมภใยในที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินนผินดิน
ฝายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มึนละฎใารงไว้ซึ่งระบบการควบดจมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมลายไนที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินเพ่นดิน รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยข้อ
ตรวจพบและข้อเสนอวนะต ใมรายงานกา รต รวจสอ บของผู้ต รวจสอ บภายใน เพื่อสั่งการให้ผุ^รบผิดชอบ
ดำเนินการตามความเหมาะสมแล.ฟ นเวลา
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีปรเสิทธิผลอย่ใงมี
ประสีทชิมาาไ
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- แนวทางปฏิบัติท^2ั
หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารดวามเสี่ยง การดาบอูมนละ
การกำกับดูแล เพื่อเพิ่มฤณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน และช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถประเมินและ
ปรับปรุงประิ๊ธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม และกระบวนกาไรกำกับดแเล -
'พี่อบรรฤวัตฤประสงค์ที่หน่วยรีขตรวจกำหนด
ขอบเขตของอ ไรต รวงสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึง
2.1 การสอบทานและประเมินการบริหารดวามเสี่ยง การดวบคุม และการก็ากับดูแลของ
หน่วยรับตรวจ ซังครอบคลุมถึงระบบเทดโนไสยีสารสนเทศที่กี่ยวข้อง เพื่อไห*เกิด :
(1) ความมั่นใจว่าการดำเนินงาน - หรือ.การใช้ทรัพยากรปนไปอย่างประหยัดมี
ประสิทธิผลและประสิทธิกาพ
(2) ความมั่นใจไนความถูกต้องครบถ้วน และน่แช็อถือของข้อมูลการเงิน และการ
ดำเนินงาน
(3) การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจมิให*เกิดการสูญเสีย
การเสียหาย รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย 'วิธีปฏิบิติงวน กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ
(5) การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การดวบสุม และการกำกับ
ฎแลอย่างต่อเนื่อง
2.2 การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการ(]าเนินงาน เ.ทื่อช่วยให้หน่วย
รับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป่าหมาย
2.3 การให*ดวามสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับ.สกาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่ปลี่สนแปลงไป
อ่างมึนัยสำคัญ ซังอาจมีผลกระทบต่อการบรีหารดวามเสี่ยง การดวบงม และการฝากับดูเเล- -
ฝนวทางงฏิบิตที 3
หน่วยตรวจสอบภายในควรอยรังนโครงสรัฐงการแบ่งส่วนงานของหปวยรับตรวจอย่างเป็น
ทางการ สละมีสถานภาพสูงพอทีจะสามารถปฏิบิตงานไฝอย่างเต็มที่ - โดยไฟโข็นตรงต่อผุึรบตรวจหรือมี
สายการบังคับบัญชาตามทักระทรวงการดลังหรือฟูัมือืานา(ตามกฎหมายกำหนด นละผู้รับตรวจจะมอ.บ
หมใยโข้ฯ๊อันควบงมดูนลและปลดรองบังดับบัญชาแตนรมได้ และจะแต่งตั้งให้หัวหน้าหช่วยตรวจสอบ
ภายในไปรักษาการในตำแหงงอื่น หรือแต่งตั้งผุืย่นมาร์คษาการในฝาแหบ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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ในู่ณะเดียวกันไมๆด้ และหน่วยรับตรวจควรจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรลเพีย้งพอต่อการปฏิบิตหน้าj
ของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมกับไซ ^มาณงาน uละฦวามิซับซ*อนของกิจกรรมด้านต่าง ๆ ขอ๋i
หน่วยรับตรวจ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในดวรปฏิบัติงานเลนเวลาและไม่ควรไปช่วย
ปจบิติงานอื่นใดที่ไมไช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ฟังอาปลิง ผลกร_ฯ ขต่อประสทชีภาพและ
ปีระิ๊ชีผลของงานตรวจสอขภายใน
กรณีหน่วยรับตรวจซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังด้านการตรวจสอบกายในหรือได้รับ
แต่ไม่เพียงพอ ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นและมีประโยชน์คุ้มค่าที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน หปวอรับ
ตรวจอาจมอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให*ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามท็เนควร ใด ย
บุคลากรดังกล่าวต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงและต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเต็มเวลา
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความจำเป็นต้องอาศัยบุคดลภายนอกหรือ'เนยวชาญ
ท็มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หทิว ฮรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้ที่เหมาะส มหรือจ้าง๋เชี่ยวชาญจากกายนอก
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับระเบียบของทางราชการทัก็ยวข้อง และหน่วยรับตรวจควรกำหนดไห้มี
การจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานทีปะจ้างผุ'เช็ยวชาญ ๆcกู of Kำfcrcncc) หรือกำหมดคำสั่งแศ่งตั้ง
บุคคลภายนอกในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายไน
]้ม่ว่าในกรณีใด การปฏิบัติงานตรวกสอบกายในต้องไม้ขีดหรือแฮงต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อดวามมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางปฏิบัติj่ 4
y้รวอสอบภายในต้องมีความฮนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพที่
สามารถปฏิบิตงานที่ได้รับมอบหมายอย่างปีนอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และไห*ขมอ
เสนอแ นรพื่เป็นประโยชน์ ปราศจากอคติและมีความเป็นกลาง-
ผู้ตรวจสอบล่าฮในควรอยู่ในสถานะท็สามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและ
การแทรกแซงจากบุคคสโคมคดลหนึ่ง หรือหน่วยงานโคหน่วยงานหนัง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ควรปฏิบัติงานตรวจสอบไนหน่วยงานหรือกิจกรรมทีตนโดยปฏิบัติมาก่อน อันจะปาให้หรืออาจท๋า. -
ไห*เสียความเปึ้ นกลางในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความป็นอับระในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเป็นงานให้คำแนะนำ
ปรึกษา
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หัวหน้าหน่วยลรวจสอบภายในและูโตรวงสอบภายในต้องแจ้งผู้บังดับบัญชาระดับสูง
ขึ้นไป และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ทันทีท็ทราบ หรือสง สัยว่าตนเองขาดหรือสงสัยว่าขาด,วามเป็น
กลางในงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายอ๊นเนื่องมาจากการู้ดหรือแย้งต่อป่ระโยชน์ส่วนรวม หรือ -
ประไยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้รับลรวจไม่ควรกำหนดใใโทน่วยจรวจสอบภายในมีอ้านาจะั่งการไนเชิงการบริหาร
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและแสดงดวามคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
มนวทางปฏิบัติที่ 5
ผู้ตรวจสอบภายใ นมี๊บาทหน้าทีรับ ผิดขอ บในก ารต รวอสอ บแล ะประนมี นด วามเปียง พอ
ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดเพ้อปองกึนหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต - ทั้งนี้ ฝ่าย
บริหารของขณ่วยุรับตรวจเปื้น มีหน้หาที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารดวามเสี่ยงเกี่ยวก็บกไรทุจริต
การปฏิบัลิงานตรวจสอบกายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถให้หลักประกันว่าวะอ้น
พบการทุจริต ผู้ตรวจสอบกายในไม่ควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการป่องกันหรือค้นหาการทุจริต แต่ควรโข*
วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนที่จะสามารถบ่งชี้ความ่เสี่ยงต่อความเสียหายจองการทุจริตที่อาจเกิด
ขึ้นได ดังนี้
ฐ.i ในการสอบทานระบบการควบกุมภายใน ผู้ศรวจสอสูบภายในดวรพิจารณาและไห*คงารง
'ใดัญเป็นพิเศษกับจุดอ่อนที่มีสาระt!าคัญที่ตรวงทบจากระบบการดวบก่มกายไนนั้นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่
ฐ.2 ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวงสอบ ผู้ตรวจสอบ่าายไนควรลื่นล้วและตระหนักถึง
'โอกาสทีอาจเกิดการทุจริต ซังรวบถึงการไห้คำแนะฝาทึมีประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อปองกันการจุริต
ฐ.3 ฐ้รวจสอบกายในสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบุจริต ซึ่งอาจหมาย
รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตที์เกิดแล้ว หรือการพุจริตที่ยัุเป็นที่สงสัยอสู่
การมืองกันและค้นหาการทุจริตเป็นงานที่หน่วยตรวจสอบภพในช่วยฝ่ายบริหาร เพื่อให้
การดำเันินงานบรรลุวัตฤปรiสงด์โดยไม่มีการทุจริตเป็นฎปสรรค ดังนั้น การวางแผนอย่างระมัดระวัง .
รอบคอบ ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ จึงเงบสี่งสืาลัญt!าหรัขฝู้ตรวุจ
' สอบภายใน หน่วยตรวจสอบกายในจำเป็นต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด และฝ่ายบริใ!ารต้อง
เห็นความt!าคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นไนการทำการตรวจสอบนั้u
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ทั้งนี้ ฝ่าอบ ริหาร ธวรดืวนินการให้หัวหน่วยด รวจสอบภายในได้รี บข้ยจลเกี่ยวกับ การ
ทุจริตโดยไม่ช่อช้า เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสียง การ์ดวปฐม และการ
กำกับดูแลทิ่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ และ/หรือเพื่อวางแผนการตรวจสอบใหู*สามารถพบหรือลดโอกาสการ
ทุจริต . และเพื่อให้คำแนะนำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบถม
ภายใน
แนวทางปฏิบัติท^ '
หน่วยรับตรวจที่ใช้เทพโนโถยีสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญในการป้ฏิบิตงานหรือบริการงาน
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีดวามรู้ ความสามารถอย่างเปียงพอตึจะตรพสอบระบบเทดีโนโถยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถประเมินและให*dานนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารดวามเสี่ยง
การควบคุม แฉะการกำพับดูเลได้อย่างโหมุาะสม่และ ^ประโยชน์
การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน
แนวทางปฎิบ^ตท^ 7
ผู้ตรวจสอบภายในดวรประพุลิงลีบัติตนตามหลักปลีบิตที่กำหนดในจริยธรรมของ
ผู้ต่รวจสอบภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนที่มั่นดง ความเที่ยงธรรม การรักษาดวามลับ และความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ปนหลักประกันความมั่นใจในความเที่ยงขรรม ^ และการไห*ดำแนะนำ1ไรึกบาทึ่มี
ฦฌภาพ
แนวทางปจปิติที่ 8
หน่ วยรับตรวจ ดวรใดใ ม่อกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางลาร เพี่ อ่ใาทนดรัตฤประสงค์
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายไน เพื่อไห*บุค้ากญกระดับของหน่วยรับตรวจมี
ความเข้าใจอันดีต่อการจัดไห*มีหน่วยตรวจสอบภายใน รวมปี์งอำนาจหน้าเของหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในการจัดทำและเสนอเอกสารข้างต้นของหน่วยตรวจสอบ -
ภายในต่อผู้รับตรวจ..|-เพื่อพิจารณาอนุมัติค้วยดวามเห็นชอบของผู้กำกับดูแล หรือดฌะกรรมการตรวจสอบ
(ถ้าม*) ทั้งฎ้ ควรชการปอสารเอกสารดังกล่าวให'บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจตราบทั่วกัน โดย -
เอกสารนั้นควรมีสาระสำคัญอย่างน้อย คังนี้
l. วัตถุประสงด์ และขอบเจลของการตรวจสอบภายใน และ
2. สายการบังคับบัญชา อำนาจหน'าทีและความรับิแดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
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เอกสารดังกล่าวควรระบุถึงการให*อำนาจหน้าที่หน่วยตุ รวจสอบภายในเกี่ยวกับ
i. การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
2. การข้าถึงงอมูลเเละแงมข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมถึงข้อมูลด้านการ
บริหาร และรายงานการประชุมของฝ่ายบริหาร
ฐ. การตรวจสอบกิจกรรมและส่วนงานต่าง ๆ ของหน่วยรับดรวจ.
4. การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผุ*ร๊บตรวัจ
แนวทางปฏิปิติที่ 9
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดปาแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวันดราะห่ำและประเมินข้อมูลทได้จากการตรวจสอบ การรายงในผลการตรวจสอบ uละการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลสีาเร็วทุกกิจกรรมในหน่วยรับตรวจ
การตรวจสอบภายในจึงสามารถกระปาได้เป็น 3 ประเกตหลัก คือ (i) การตรวจสอบด้านการจ๋าเนินงาน
(2) การตรวจสอบด้านการเงิน และ (3) การลรวจสอบ4ในการปฏิบัติตามข*อกำหนด
การตรวจสอบภายใน จึงไม่ควรเน้นคารตรวจสอบประเภทใดประเภทหน็งโดฮเฉพาะ แต่ '
ควรเลือกประเภทของการตรวจสอบที่หมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยู่ลับวัตถุประสงค์การตรวจสอบของหน่วย
รับตรวจท็กำหนดไงไนเอกสารตามที่กล่าวไว้ไนแนวทางปฏิบัติที่ 8 และดวามเสี่ยงที่มีนัยก็าคัญต่อการ
บรรลุวัตฤประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่เป็นผลจากการปร_'มินการบริหารหวานเสี่ยง การดวบถม และการ
กำกับดูแล
การประเมินการบริหารความเสี่ยง การดวบคุม และการกำกับดูแล อาจกระทำได้ดังนี้ *
1. การบริหารความเสี่ยง
กระทำได้โดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การปัดการ
ความเสี่ยงที่มีนัยสำลัญ เพื่อไห*ช*อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบดจมภายใน
ใไไมีประสิทธิภาพ
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2. - การดุ่วบจม
กระทำไล้ไดยการประเมินประสิทธิผล แกะประสีทริภาพของการดวบคุม และ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการควบๆมอสางต่อเนื่อง
ฐ. การถลากับดูแล
-กระทำไฝไดยการประเมินและปรับปรุงกระบ๋วนการกำกับดูแลใบ'ดีขึ้น โลฐ
การกำหนดเป่าหมายของการดืาเนินงานของหน่วยรับตรวจ และนอสารไห้'ที่
เกี่ยวจ้องทราบ
การติดตามผละำเร็จ.ามเป้าหมายที่กำหนด -
การาห*ความึมันใจว่า บุคลากรของหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ตัดสินใจ และผลการปจบัติหน้าที่ และ
- การรักษาไว้ซึ่งฦสด่า หรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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