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หน้า ข                                                                       คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

บทน ำ 

 การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่าง เที่ยงธรรมและ 
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล  
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์  
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม 
ทุกกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้เป็นคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายใน ประเภทของการตรวจสอบภายใน กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ  
 กลุ่มตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จะช่วยให้ 
ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจเบื้องต้นในงานตรวจสอบ และสามารถน าหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า ส่งเสริมให้ 
ทางราชการมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   
 
 
 

       กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร 
ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 1                                                                      คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

บทที่ 1 
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้
ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป  

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  (ที่มา :  หลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)   
ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน  เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรใน
ด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงิน 
และการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอ
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว  ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Auditability) 
 3. ส่ งเสริม ให้ เกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของการปฏิบั ติ งาน (Efficiency and 
Effectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม 
ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 
 4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อองค์กร 
 5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต 
ในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 



 

หน้า 2                                                                      คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการ
ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึง
การสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
 ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
 (๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
 (๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี 
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 (๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน  
 ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ในองค์กร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่ง 
การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหาร งานของผู้บริหาร 
ในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส าคัญ
ในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กัน โดยทั่วไปเป็น 
๗  ประเภท  ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
 2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
 3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
 6. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (operation Auditing) 
 7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
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 ๑. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจ
ได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอ 
ที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 
 ๒. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่ก าหนด 
การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย 
 2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร
ส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้ 
ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
 2.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย 
 3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน 
ด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี  
(Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะท าการตรวจสอบ
โดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้ 
 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการเข้าถึงข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  
งานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ 
ทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรง 
มาด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความช านาญ 
ไม่เพียงพอ และต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจท าเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้  
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
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 6. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (operation Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานการ
ด าเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วนขององค์กร โดยมีเงื่อนไขที่ได้ก าหนดเป้าหมายของกิจการไว้ตลอดจนรายงาน
ถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น การตรวจสอบประเภทนี้เน้นการให้ความสนใจ
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนนั้น  ๆ รวมถึงการวัดการด าเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นจริง โดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน บางครั้งอาจเรียกการตรวจสอบประเภทนี้ว่า Efficiency 
Audit ซึ่งให้ความส าคัญกับการตรวจสอบผลงานเปรียบเทียบกับการใช้ทรัพยากร เพ่ือประเมินการใช้อัตราการ
ใช้ทรัพยากรกับผลงาน (Output/Input) ว่าคุ้มค่าหรือมีพัฒนาการอย่างไร แต่ Efficiency Audit มีวัตถุประสงค์
เฉพาะกว่า operation Auditing 
 7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน 
จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ป้องกัน 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
 (1) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๒) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่ง  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ 

ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 1. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ 
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ 
โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของ
การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
 2. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและ
น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี 
 3. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผล
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 4. จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ แล้วแต่กรณีในกรณีที่กลุ่มตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มี
ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย  
 5. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔) 
 6. จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในเวลาอันสมควร
หรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ตามแผนกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่
จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
 7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
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 8. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
 9. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 10. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2561 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีเนื้อหาโดย
สรุปดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
 1) รหัสมาตรฐานที่ 1000 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1010 การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจภายใน ตามที่ปรากฏ  
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 2) รหัสมาตรฐานที่ 1100 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1120 ความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1130 ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
 3) รหัสมาตรฐานที่ 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1210 ความเชี่ยวชาญ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1220 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4) รหัสมาตรฐานที่ 1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1310 การประเมินการประกันปรับปรุงคุณภาพงาน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 1320 การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1) รหัสมาตรฐานที่ 2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2010 การวางแผนการตรวจสอบ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2020 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2030 การบริหารทรัพยากร 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2040 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2050 การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2060 การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2070 ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐ 
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 2) รหัสมาตรฐานที่ 2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2110 การก ากับดูแล 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2120 การบริหารความเสี่ยง 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2130 การควบคุม 
 3) รหัสมาตรฐานที่ 2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2210 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2220 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2230 การจัดสรรทรัพยากร 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2240 แนวทางการปฏิบัติงาน  
 4) รหัสมาตรฐานที่ 2300 การปฏิบัติงาน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2310 การระบุข้อมูล 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2320 การวิเคราะห์และประเมินผล 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2330 การจัดเก็บข้อมูล 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2340 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 5) รหัสมาตรฐานที่ 2400 การรายงานผลการตรวจสอบ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2410 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2420 คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2430 การระบุข้อความการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2440 การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 
 - รหัสมาตรฐานที่ 2450 การให้ความเห็นในภาพรวม 
 6) รหัสมาตรฐานที่ 2500 การติดตามผล 
 7) รหัสมาตรฐานที่ 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร  

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
 1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และ 
มีความรับผิดชอบ 
 1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล  
ตามวิชาชีพที่ก าหนด 
 1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ 
 1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
 2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
 2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่ 
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
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 2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม 
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
 2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ 
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
 3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
 3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 
 3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา 
ผลประโยชนเพื่อตนเอง และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
 4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
 4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานเท่านั้น 
 4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
 4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
 (1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ตรวจได้ 
 (3) จัดท าบัญชีและเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 (4) จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 (5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง  ๆ ที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 8                                                                      คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

บทที่ 2 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 (Internal Audit Process) 

 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ 
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ  ประกอบด้วย 
 1. การวางแผนตรวจสอบ 
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3. การจัดท ารายงานและติดตามผล 

1. การวางแผนตรวจสอบ 
 การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่ จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด 
ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่   
คือ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนด     
การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ  3  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี 1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
 เรื่องท่ี 2 ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
 เรื่องท่ี 3 การเสนอแผนการตรวจสอบ 

 เรื่องท่ี 1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ 
 ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบ่งการวางแผนตรวจสอบออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
 1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

 1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
 แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจัดท าขึ้น โดยท าไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้งานตรวจสอบด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
 แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่          
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เดินไปในแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ แผนการตรวจสอบจะก าหนดวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายในต่อไป ทั้งนี้  แผนการตรวจสอบ 
จะแบ่งเป็น  2 ระดับ ได้แก่ 
 ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 
1 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 - 5 ปี และแผนฯ ต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 - หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
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 - เรื่องท่ีจะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะตรวจสอบ
ภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว 
 - ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจในแต่ละแห่งหรือในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ 
 - จ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบ หมายถึง จ านวนผู้ตรวจสอบและจ านวนวัน 
ที่จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
 ข. แผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นแผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี  
และต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ก าหนดไว้  โดยการดึงหน่วยงานและเรื่องที่จะ
ตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว  มาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี
ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 (1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ให้ชัดเจนว่าจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ เช่น เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ประหยัด มีการบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไป
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
 (2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าจะด าเนินการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใดและเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง  เมื่อไร   
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง และจ านวนคน/วันที่จะท าการตรวจสอบ
แต่ละเรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานควรก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว 
 (3)  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 (4)  งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1.2 แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบตามข้อ 1.1  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการ
ตรวจสอบ ฉะนั้น แผนการปฏิบัติงานจึงหมายถึงแผนปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการตรวจสอบได้จัดท าขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใดที่หน่ วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์   
ขอบเขต การตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 เรื่องท่ี 2 ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
 เพ่ือให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควร
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
 2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
 2.3 การประเมินความเสี่ยง 
 2.4 การวางแผนการตรวจสอบ 
 2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
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 2.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด  รวมทั้งท าความคุ้นเคย 
กับหน่วยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยง
ในชั้นต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

 ผู้ตรวจสอบภายในควรส ารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อนด าเนินการตรวจสอบใน
แต่ละปีหรือในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จาก
แผนภูมิ การจัดแบ่งส่วนงาน นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน  การให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 
ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่เคยมีการ
ตรวจสอบมาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจากกระดาษท าการและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ในครั้งก่อนประกอบด้วย 
 2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจ 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวและสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 
5 องค์ประกอบ คือ 

 - สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 - กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
 - สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication) 
 - กิจกรรมการติดตามผล  (Monitoring Activities) 
 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้น าไป
ปฏิบัติตามที่ก าหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการควบคุมภายใน  
แบ่งได้หลายประเภท เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตามองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง การประเมินผลตาม                
กิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององค์กร เป็นต้น โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายใน จะเลือก
ประเมินผลในประเภทใดประเภทหนึ่ง  โดยก าหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจ าเป็น 
 ทั้งนี้  ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในไม่ว่าจะด าเนินการในประเภทใด
ก็ตาม จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ  ดังนี้ 
 (1) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือ
จะประเมินเฉพาะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้อง หรือจะประเมิน
เฉพาะองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง 
 (2) การท าความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรท าความเข้าใจโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจากระบบการควบคุมภายใน 
 (3) การทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน 
ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร ยังคงเหมือน
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หรือแตกต่างกับรูปแบบ โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของการควบคุมที่ก าหนดไว้อย่างไร โดยอาจใช้การ
สอบถาม และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง 
 (4) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่าระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามเป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 (5) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่า
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะ 
ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป รวมทั้งช่วยในการก าหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้
ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา 
อัตราก าลัง และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององค์กรโดยทั่วไปมักจะแบ่งลงตามหน่วยงาน
และกิจกรรม ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ควร
ด าเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่  
อันได้แก่ อัตราก าลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จึงมีความจ าเป็นต้องน า 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือ
ความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหากพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความส าคัญในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปีแรก ๆ 
 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กร  
ก็ได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบด้วย  
3 ขั้นตอนหลัก ๆ  คือ 
 (1) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจเบื้องต้น 
จากสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกขององค์กร และน ามาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านความรู้ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของ
แผนและผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการ
ฐานข้อมูล เป็นต้น 
 (2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุ 
ความเสี่ยงภายในองค์กรว่าเป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้น 
มีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด  โดยอาจก าหนดเกณฑ์ของ 
แต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบเป็น 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 ปานกลาง ต่ า
ต่ ามาก เพ่ือให้ได้คะแนนที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพ่ิมมากขึ้นก็ย่อมได้ 
 ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์  ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปในภาพรวมของ
ส่วนราชการว่าแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง 
 (3) จัดล าดับความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยงาน    
หรือกิจกรรมตามที่เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้น ามาจัดเรียงล าดับจากคะแนนมากสุด  
ไปหาน้อยสุด เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีต่อไป 
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 2.4 การวางแผนการตรวจสอบ 
 จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 
ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด ดังนี้ 
 (1) น าล าดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3 มาพิจารณา
จัดช่วงความเสี่ยง เพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ที่ควรวางแผนการ
ตรวจสอบในปีแรก ๆ และไล่เรียงความเสี่ยงตามล าดับที่ค านวณได้ในปีถัด ๆ ไป 
 (2) พิจารณาความถี่ท่ีควรเข้าท าการตรวจสอบ 
 (3) ค านวณจ านวนคน/วัน ที่จะท าการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน หรือกิจกรรม 
ที่จะตรวจสอบ 
 ข้อควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายใน
มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้น  
จะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกิดจากตัวของผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
 เมื่อได้ก าหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนด
แผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการน าข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ดังนี้ 
 (1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ เพ่ือจะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 (2) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจ   
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจ านวนคน/วัน 
 (3) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 (4) ก าหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งปี โดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ ฯลฯ 
 2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
จากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี  ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานยังต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง 
ผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 
ที่มีความส าคัญ  
 การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น  
โดยสามารถแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
 ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบควรท าการส ารวจข้อมูล
เพ่ิมเติม เช่น ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ สัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ารวจได้ จัดท าแผนภาพ 
(Flowchart) การปฏิบัติงาน เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานก็ควรต้องประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพ่ือหาข้อมูล หลักฐานเพ่ิมเติม ที่จะก าหนดประเด็น
ของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด  เพ่ือจะได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป 
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 (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในเรื่องหรือกิจกรรม
ที่ตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้าง    
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็น    
การตรวจสอบที่ส าคัญ ๆ หรือท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุ 
 (3) การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติ งานเป็นการก าหนดเพ่ือให้ทราบว่า 
จะตรวจสอบอะไรเป็นจ านวนมากน้อยเท่าใด ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน  
ให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบ
การท างานต่าง ๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 
 (4) การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การก าหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียด 
ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์
อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยในการรวบรวม
หลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท ารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 
 แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ควรประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบใน
เรื่องใด และ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง 
 2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายใน
จะทราบประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
 3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและ
ปริมาณงานที่จะท าการทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
 4) แนวทางการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ     
ในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการ
บันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะ
ช่วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน และเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 5) ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด 
 6) สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น
การตรวจสอบที่ส าคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิง  
และการค้นหากระดาษท าการ นอกจากนี้  ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่  
ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน  
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 เรื่องท่ี  3  การเสนอและการอนุมัติแผน 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ให้เสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งด้วย 

 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน       
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ 
ต่อผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่   

เรื่องท่ี ๑ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เรื่องท่ี ๒ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เรื่องท่ี ๓ การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

 เรื่องท่ี 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 การด าเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 การแจ้งผู้รับตรวจ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในควรติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนดวันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 1.2 การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน 
 1.3 การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพ่ือให้ทีม
ตรวจสอบได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การตรวจสอบ รายละเอียดการเดินทางและกระดาษท าการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 
 1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรก าหนดให้หนึ่งในทีม 
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าทีมเพ่ือท าหน้าที่เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (1) สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปิดและปิด
งานตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ 
 (2) จัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ก ากับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 1.5 การเตรียมการเบื้องต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องใดหรือ
กิจกรรมใด ผู้ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
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 (1) สอบทานงานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว เพ่ือก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ       
เช่น กระดาษท าการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 (2) ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ  
ปัญหา แผนงานและวัตถุประสงค์โดยรวม 
 (3) ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
 เรื่องท่ี 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ 
ระหว่างทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม อธิบาย
วัตถุประสงค์ รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
มีข้ันตอนที่ควรด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ 
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความช านาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนา ความ
ช านาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย 
 2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิค
การตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็น
ลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นทางการด้วยวาจา 
 (2) การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือหาข้อสรุปของการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
 (3) การท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์  
ทั้งนี้ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
 (4)  การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ 
 (5)  การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
 2.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้ าที่ ก ากับดูแลการปฏิบัติ งานของผู้ ร่วมทีม 
อย่าง ละเอียดสม่ าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ และ
ขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
 2.4  การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าแผนการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้ามาใช้ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสม  
กับสถานการณ์ได้ โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษท าการ  
ซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ 
 2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ 
 หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าที่ จะเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้  ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง 
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 2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ 
 การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระท าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีม
ตรวจสอบได้จัดท าสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือ
ผลสรุปจากที่ประชุม เรื่องต่าง ๆ ที่น าเข้ามาเป็นวาระการประชุม  ดังนี้ 
 (1) สรุปการตรวจสอบ 
 (2) ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย 
 (3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 
 (4) แจ้งก าหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 (5) ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ 

 เรื่องท่ี 3 การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
 หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ ควรสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษท าการ เอกสาร หลักฐาน 
ที่รวบรวมไว้ จากการตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย  
 3.1 การรวบรวมหลักฐาน 
 หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้ึนระหว่างท าการ
ตรวจสอบ รวมถึง หลักฐานที่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือ  
ข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่ อได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของ
หลักฐานการตรวจสอบควรประกอบด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือ
ได้และจัดหามาได้ (Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness) 
 ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้
และจ านวนข้อมูลมีความเพียงพอที่จะท าให้สามารถยืนยันหรือให้ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ท าให้  
ทุกคนสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน  การพิจารณาว่าจ านวนเพียงพอหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าหลักฐานนั้น
เป็นหลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางอ้อม ในกรณีที่ เป็นหลักฐานทางตรงซึ่งได้แก่หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจน     
แน่นอนท าให้ทุกคนหมดความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็นหลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่
หลักฐานแวดล้อมที่มาเสริมความมั่นใจและความน่าจะเป็น ดังนั้น หลักฐานทางอ้อมอาจจะต้องมีจ านวนมาก
หรือหลายประเภท 
 ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง
ที่เชื่อถือได้และโดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น 
 - ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือมากกว่า
ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ 
 -  ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ดี น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล
หลักฐาน ที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน 
 -  การสังเกตการณ์ การค านวณ และวิธีการอ่ืนได้โดยตัวผู้ตรวจสอบเอง
น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
 -  ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรือร่าง 
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 - ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเชื่อถือ
กว่าความเห็นของบุคคลธรรมดา 
 ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน  หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  มีความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
 ความมีประโยชน์ของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เช่น ความทันเวลา
(Timeliness) ในการใช้ประโยชน์  และความมีสาระ(Materiality) ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ 
 3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ (Working Papers Preparation) 
 กระดาษท าการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท า
ขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการ
ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน  จ าเป็นต้องจัดท า
กระดาษท าการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ  เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ ผลที่ได้
จากการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบ และยังเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อันเป็นการบ่งชี้ 
ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง รวมทั้งการอ้างอิง
ในการตรวจสอบครั้งต่อไป และการอ้างอิงกับบุคคลภายนอก 

 วัตถุประสงค์ของกระดาษท าการ 
          หลักเกณฑ์ในการจัดท ากระดาษท าการยังไม่มีการก าหนดให้เป็นรูปแบบใด
แบบหนึ่งโดยเฉพาะ และยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรส าเร็จว่าต้องจัดท าในรูปแบบใดและอย่างไร ผู้
ตรวจสอบภายในต้องใช้ความรู้ความช านาญและดุลยพินิจของตนว่าการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัดท า
กระดาษท าการอย่างไร โดยยึดถือหลักที่ว่ากระดาษท าการนั้นสามารถช่วยให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในใช้
ทบทวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ด าเนินการไปแล้วได้เป็นอย่างดี  และสามารถบอกได้ว่างานนั้นได้ท าตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

    ประเภทของกระดาษท าการ  ประกอบด้วย 
    1. กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง เช่น กระดาษท าการที่
ใช้บันทึกแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน กระดาษท าการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษท าการสรุปประเด็นข้อตรวจ
พบ กระดาษท าการในการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
    2. กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร หรือ
ส าเนารายละเอียดประกอบบัญชีหรืออ่ืน ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น 
    3. กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับ
แจ้งการยืนยันยอด แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น 
    ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ส าเนาเอกสารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดท าโดย
หน่วยรับตรวจหรือได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษท าการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษท าการประเภทนี้ เช่นเดียวกับกระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง 
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    ลักษณะของกระดาษท าการที่ดี ควรประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ 
    1. ความถูกต้องและสมบูรณ์ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
จริง รวมทั้ง ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นจนแน่ใจว่าถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีกระดาษท าการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
และใช้อ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ 
    2. ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ตั้งแต่การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบ
ที่ใช้ และล าดับผลการตรวจสอบที่ได้ ถ้อยค าท่ีใช้ควรเลือกใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีค าอธิบายความอย่าง
กะทัดรัดและได้ใจความ 
    3. ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน กระดาษท าการแต่ละ
แผ่นควรจัดท าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เขียนตามล าดับจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ด้วยลายมือและการ    
ลงนามที่อ่านง่าย จัดเรียงกระดาษท าการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน การจัดท ากระดาษท าการควรท าใน
รูปแบบเดียวกัน 
    4. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์ กระดาษท าการควรให้ข้อมูลที่
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการ
อ้างอิง ไม่ควรมีรายละเอียดเกินความจ าเป็น สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ และ
ผลสรุปของการตรวจสอบ และต้องประหยัดเวลาในการจัดท าในระหว่างการตรวจสอบ 
    ผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้นการ
ตรวจสอบ โดยการสรุปการตรวจสอบจากกระดาษท าการที่ได้จัดท า ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบและสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญเท่านั้น 

    การจัดเก็บกระดาษท าการ 
    โดยปกติกระดาษท าการที่ท าขึ้นในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะจัดเก็บไว้ใน
แฟ้ม แยกเป็น 2 ประเภท  คือ 
    1. แฟ้มปัจจุบัน (Current File) ใช้กับกระดาษท าการที่ท าขึ้นในงวดการ
ตรวจสอบงวดนั้น หรือครั้งนั้นโดยเฉพาะ และจะไม่มีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป เช่น 
กระดาษท าการตรวจนับเงินสด ฯลฯ 
    2. แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษท าการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงวดอื่น ๆ ที่มีความส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เช่น รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน แผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน ฯลฯ 

 3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ 

 การสรุปผลการตรวจสอบ  เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการ
จัดท า รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ 
หรือเป็นเรื่องที่เห็นว่าจ าเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดี
และปัญหาข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจาก
หลักฐานที่ได้ระหว่างการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควร
แก่การรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังนี้ 
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 1. มีความส าคัญควรค่าแก่การรายงาน โดยอาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดีและ 
ด้านข้อบกพร่อง ข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่ างกับ
หน่วยงานอ่ืน ส่วนข้อตรวจพบด้านบกพร่อง ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาส าคัญ มีผลกระทบต่อผลส าเร็จ
ของงานอย่างมสีาระส าคัญ 
 2. มีหลักฐานชัดเจนและรับฟังได้ ผลสรุปดังกล่าวอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มี
หลักฐานถูกต้องเชื่อถือได้ และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยการใช้ดุลยพินิจของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ในการสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้อตรวจพบให้ครบ
องค์ประกอบ โดยต้องชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร  สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร  (Statement 
of Condition) สิ่งที่ตรวจพบต่างจากข้อก าหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit Criteria) สิ่งที่
ตรวจพบมีผลอย่างไรบ้าง (Effect) ท าไมจึงเกิดขึ้นได้ (Cause) และจะแก้ไขได้อย่างไร องค์ประกอบของ 
ข้อตรวจพบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจาก
การสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด 

 2. เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ 
โดยอาจก าหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี 
 3. ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะ
เกิดจากปัญหานั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่
ชัดเจนมีสาระส าคัญ ๆ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
 4. สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบ
การควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยงาน
ก าหนด 
 5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่ผู้ตรวจสอบ
เสนอขึ้น โดยอาจเสนอตามความเห็นที่พัฒนามาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ข้ อเสนอแนะควรท าในลักษณะสร้างสรรค์ 
และค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัติ 

3.  การจัดท ารายงานและติดตามผล 

 3.1 การจัดท ารายงาน 
 การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น
ความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องเอาใจใส่     
เป็นพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ
ของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือ ข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติ ได้  ลักษณะของรายงานผล             
การปฏิบัติงานที่ด ีมีองคป์ระกอบดังนี้ 
 การรายงานด้วยความถูกต้อง (Accuracy) เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ที่ได้จากการตรวจสอบตามหลักฐานที่มี โดยปราศจากข้อผิดพลาด 
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 การรายงานด้วยความเที่ยงธรรม (Objective) คือ มีความยุติธรรม ไม่อคติ ไม่ล าเอียง 
และเป็นผลที่ได้มาจากการประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดอย่ายุติธรรมและสมดุล 
 การรายงานด้วยความชัดเจน (Clear) คือ ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลีกเลี่ยง
การใช้ค าศัพท์เทคนิคที่ไม่จ าเป็น รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลที่ส าคัญ และเก่ียวข้องไว้อย่างครบถ้วน 
 การรายงานที่รัดกุมและกระชับ (Concise) คือ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย่อ ไม่ซ้ าซ้อน และไม่มี
การน าเสนอรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จ าเป็น 
 การายงานที่สร้างสรรค์ (Constructive) เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและ
หน่วยงานอันจะน าไปสู่การปรับปรุงในส่วนที่จ าเป็น 
 การรายงานที่ครบถ้วน (Complete) เป็นการน าเสนอข้อมูลที่มีใจความส าคัญต่อผู้อ่าน
รายงานอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่าง  ๆ ที่เป็นการสนับสนุน
ข้อเสนอแนะและสรุปผลการตรวจสอบ 
 การรายงานที่ทันกาล (Timely) เป็นการน าเสนอข้อมูลที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้  
ทันเหตุการณ ์   
 รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ และความต้องการของ
ฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป  มีดังนี้  
 1. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะ
เป็นทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร 
 2. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น 

 2.1 การรายงานด้วยวาจาที่ ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระท า 
โดยเร่งด่วนเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์  จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันที  
ทีต่รวจพบ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น 
 2.2 การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงานและ 
มีการน าเสนอด้วยวาจาประกอบ 
 นอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า หรือผลการ
ตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ  
หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ผู้รับตรวจ  
ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพ่ือการตรวจสอบ 

 3.2 การติดตามผล  (Follow Up) 
 การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้
ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับ 
การตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่อง    
ที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารได้สั่งการหรือไม่ประการใด และหาก    
สั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่         
เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม  หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงาน
ผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่า
ผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต  
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น 

การประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 

การวางแผนตรวจสอบ 

การประเมินความเส่ียง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดท ารายงานและ 
ติดตามผล 

การติดตามผล 

ก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การวางแผนการ
ตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระหว่างการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ิน 
งานตรวจสอบ 

- การรวบรวมหลกัฐาน 
- การรวบรวมกระดาษท าการ 
- การสรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

- การจดัท ารายงาน 
- รูปแบบรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระดาษ 
ท าการ 
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บทที่ 3 
เทคนิคการตรวจสอบ 
(Audit Technique) 

 เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)  หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบควร
น ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้หลักฐานที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่ก าหนด ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
เรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี  เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีความยากง่ายต่างกัน และให้
ได้มาซึ่งหลักฐานความเชื่อถือไม่เท่ากันเมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน นอกจากนี้ แต่ละเทคนิคการ
ตรวจสอบก็มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ ท าให้ในบางครั้งผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิคการ ตรวจสอบหลายอย่าง 
มาประกอบกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทั่วไป มีดังนี้ 

 ๑. กำรสุ่มตัวอย่ำง 
 เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน ามา
ตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  โดยค านึงถึงว่าข้อมูลทั้งหมด 
มีโอกาสได้รับการเลือกเท่า ๆ กัน ผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ซึ่งใน
ปัจจุบันนิยมใช้กันอยู่ ๔ วิธี  คือ 
 1.1 วิธี Random Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด โดยให้
แต่ละหน่วยของข้อมูลมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจับสลาก เป็นต้น 
 1.2 วิธี Systematic Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการก าหนดระยะหรือช่วงตอน
ของตัวอย่างที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้เท่า ๆ กัน เช่น เลือกตัวอย่างใบส าคัญ 1 ฉบับ จากใบส าคัญทุก ๆ 15 ฉบับ 
เป็นต้น ความห่างของระยะหรือช่วงตอนขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลและจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 
 ข้อมูลที่น ามาเลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงล าดับของ
ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ผู้ตรวจสอบต้องระวังในการก าหนดระยะของตัวอย่าง ว่าต้องไม่เป็นผลให้
ข้อมูลทั้งหมดถูกเลือกหรือมิได้รับการเลือกเลยด้วย 
 1.3 วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
 1.3.1 Stratified Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
โดยมีวิธีด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 1) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ 
ในกลุ่มเดียวกัน 
 2) สุ่มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่ดี มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 วิธีนี้เหมาะส าหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณมาก และสถานที่เก็บ
มีหลายแห่ง ซึ่งท าให้ข้อมูลมีโอกาสได้รับการสุ่มตรวจสอบเท่าเทียมกัน 
 1.3.2 Cluster Sampling เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน 
โดยมีวิธีด าเนินการเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 
 1) แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยก าหนดจ านวนเท่ากัน ซึ่งถือต าแหน่งที่ตั้งหรือ
การเก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์ ส าหรับการก าหนดจ านวนกลุ่มและจ านวนรายการในแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 



 

หน้า 23                                                                    คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 2) สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกทั้งกลุ่ม มาเป็น
ตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่างนี้ ซึ่งจะเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาดของข้อมูล 
 1.4 วิธี  Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลที่ ขึ้นอยู่ กับการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจสอบว่าจะพิจารณาเลือกสุ่มตัวอย่างใดบ้าง โดยตัวอย่างที่สุ่มเลือกนั้นควรเป็นสิ่งของที่มี             
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรือหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ด้วย 
 2. การตรวจนับ 
 เป็นการพิสูจน์จ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม่ 
สภาพของสิ่งของนั้นเป็นอย่างไร อยู่ในสภาพช ารุดเสียหายหรือไม่ มีการเก็บรักษาอย่างไร โดยปกติการตรวจนับนี้
จะใช้การตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น 
 ข้อจ ากัด 
 1. สินทรัพย์ที่ตรวจนับจะต้องมีรูปร่างหรือมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของสินทรัพย์นั้น 
เช่น เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น 
 2. การตรวจนับมิใช่เป็นเครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป 
 3. การยืนยันยอด 
 เป็นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช้ผู้รับตรวจซึ่งทราบเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่าง ๆ ให้การยืนยัน 
เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้ เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะถือเป็นหลักฐาน 
ทีเ่ชื่อถือได้มากที่สุด เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องปิดบังข้อเท็จจริง 
 ข้อจ ากัด อาจไม่ได้รับความร่วมมือตอบยืนยันมาให้ผู้ตรวจสอบทราบ หรือมีข้อขัดข้องอ่ืน ๆ 
ที่ท าให้ค าตอบที่ได้รับมีจ านวนน้อยเกินสมควร เช่น หนังสือยืนยันยอดไม่ถึงมือผู้รับ เป็นต้น ซึ่งท าให้การ
ตรวจสอบเรื่องนั้นไม่ได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอ 
 4. การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 
 เป็นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซึ่งเอกสารเหล่านี้พิสูจน์ความถูกต้อง
ของรายการที่ลงไว้ในสมุดบัญชีได้ วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Vouching” ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสาร
โดยระมัดระวังว่า 
 - เป็นเอกสารจริง ไม่ใช้เอกสารปลอมหรือผ่านการแก้ไข 
 - มีการบันทึกรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน 
 - มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
 ข้อจ ากัด 
 1. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจัดท าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบ 
การควบคุมภายในไม่รัดกุมหรือขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม 
 2. การตรวจเอกสารบางครั้ง อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอยู่จริง เช่น การตรวจสอบทะเบียน
รถยนต์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่ามีตัวรถยนต์อยู่จริง เป็นต้น 
 5. การค านวณ 
 เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มาก ผู้ตรวจสอบควรท า
การทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่ถูกต้อง กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษ  
บวกเลขด้วยเครื่องคิดไว้ ผู้ตรวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่องจากผู้รู้จักใช้เครื่องบวกเลขอาจใช้เทคนิค
พลิกแพลง ท าให้ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริง 
 ข้อจ ากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่น ามา
ค านวณ 
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 6. การตรวจสอบการผ่านรายการ 
 เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการ
ขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรียกว่า “Posting” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ส าคัญมากอีก
วิธีหนึ่ง 
 ข้อจ ากัด เช่นเดียวกับการค านวณ คือ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการคัดลอกข้อมูลจาก
สมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย  แต่ไม่ได้พิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการแต่อย่างใด  
เช่น ไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็นต้น 
 7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
 เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบัญชีย่อยและทะเบียนสัมพันธ์กับบัญชีคุม
หรอืไม ่
 ข้อจ ากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับบัญชีคุม  
แต่ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวิธีอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เทคนิคการตรวจสอบการผ่าน
รายการ เทคนิคการค านวณ เป็นต้น 
 8. การตรวจหารายการผิดปกติ 
 เป็นการตรวจรายการในสมุดบัญชีต่าง ๆ หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรือไม่  
ซึ่งอาจท าให้พบข้อผิดพลาดที่ส าคัญได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
เป็นส าคัญ 
 ข้อจ ากัด รายการผิดปกติมิใช่หลักฐาน แต่เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้องหา
หลักฐานด้วยเทคนิคอ่ืนประกอบ 
 9. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เนื่องจากข้อมูลของรายการหนึ่ง ๆ อาจมี
ความสัมพันธ์กับรายการอ่ืน ๆ ได้ รายการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันปรากฏอยู่อย่างถูกต้องย่อมแสดงความถูกต้อง
ของบัญชีได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้น ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคู่กันไป 
 10. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
  เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ 
ว่าเป็นไปตามที่คาดหมาย หรือเป็นไปตามควรหรือไม่ อันจะช่วยให้เห็นว่าต้องใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม
หรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได้ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับงวดปีก่อน 
 2. เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปีปัจจุบันกับประมาณการ 
 หากผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญต่อการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ และใช้เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพ่ิมเติม 
 11. การสอบถาม 
 เป็นการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การสอบถามอาจท าได้ ทั้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา 
 การสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร อาจใช้แบบสอบถาม และก าหนดค าถามเพ่ือให้ได้
ค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรืออาจเป็นค าถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ขึ้นอยู่ว่า 
ผู้ตรวจสอบต้องการค าตอบในลักษณะใด ทั้งนี้ ค าถามท่ีใช้ควรมีลักษณะต่อเนื่องกัน 
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 การสอบถามด้วยวาจา ต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริง โดย 
ไม่ท าให้ผู้รับตรวจอารมณ์เสีย หรือมีปฏิกิริยาต่อต้าน หรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการ และถ้าผู้ตรวจสอบ
สามารถเข้าใจทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผู้รับตรวจมีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของผู้รับตรวจที่มีต่อตน
ให้เป็นไปในทางท่ีดีได้ก็ย่อมท าให้ได้ทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง 
 ข้อจ ากัด ค าตอบที่ได้เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการพิสูจน์
ด้วยเทคนิคการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ 
 12. สังเกตการณ์ 
 เป็นการสังเกตให้ เห็นด้วยตาในสิ่ งที่ต้องการทราบอย่างระมัดระวัง โดยใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่ได้เห็น แล้วบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ 
 ดังนั้น  ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ได้อย่าง
มากและลึกซึ้งกว่าผู้ที่ประสบการณ์น้อย ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้ประสบมา
จากการปฏิบัติงานจริงในช่วงระยะเวลาที่ท าการสังเกตการณ์เท่านั้น ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ
นั้นเป็นส่วนรวม  ผู้ตรวจสอบจะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับข้อสังเกตและ
ยินยอมท่ีจะแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 
 13. การตรวจทาน (Verification) 
 เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล หรือความน่าเชื่อถือ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่  เช่น  ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้จ่ายเงินให้
เจ้าหนี้แล้ว 500,000 บาท หลักฐานที่จะน ามาตรวจทาน คือ ต้นขั้วเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่ ชื่อเจ้าหนี้  
รายการที่จ่าย จ านวนเงิน และการลงนามของผู้ถืออ านาจสั่งจ่าย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหนี้  
ซึ่งควรมีรายละเอียดเช่นเดียวกับต้นข้ัวเช็ค เป็นต้น 
 14. การสืบสวน 
 เป็นเทคนิคที่ผู้ตรวจจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามีอยู่หรือควรจะเป็น 
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน  แต่ในบางกรณีผู้ตรวจสอบ 
ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยังอนุมานหรือให้ความเห็น เพิ่มเติมลงไปในส่วน
ที่ขาดหายไป 
 15. การประเมินผล 
 เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กับผลการปฏิบัติงานจริงว่าเกิด  
ผลต่างหรือไม่ ถ้าเกิดผลต่างผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือว่า
เนื่องจากสาเหตุอ่ืน เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วผู้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย  
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของวิญญูชนหรือไม่ หากมิใช่ ควรเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ผู้ตรวจสอบต้องใช้วิจารณญาณตัดสินว่าข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบและผ่านการประเมินผล   
มาแล้วนั้นเพียงพอหรือไม่ ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใดเพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องประเมินถึงค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกล่าว
เมื่อเทียบกับผลที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 26                                                                    คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

หน้า 27 - 80                                                             คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









สารบัญ 
 

 หน้า 
บทนํา ๑ 
 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ๒ 
 
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานดา้นคุณสมบัติ ๕ 

 วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบ ๖ 
 ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม ๗ 
 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ๑๐ 
 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ๑๓ 

 
ส่วนที่ ๒  มาตรฐานดา้นการปฏิบัติงาน ๑๗ 

 การบริหารงานตรวจสอบภายใน ๑๘ 
 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ๒๑ 
 การวางแผนการปฏิบัติงาน ๒๔ 
 การปฏิบัติงาน ๒๘ 
 การรายงานผลการตรวจสอบ ๓๐ 
 การติดตามผล ๓๓ 
 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ๓๔ 

 
ส่วนที่ ๓ คําอธบิายศัพท์ ๓๕ 
 
 



  

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๑ 

บทนํา 
 
 กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้ เป็นแนวทางการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สําคัญ 
ของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทําให้ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐนั้น ได้กําหนดให้มี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing) 
ที่ กํ าหนดโดยสถาบันผู้ ตรวจสอบภายในของสหรั ฐอเมริ กา (The Institute of Internal Auditors : IIA)  
อันจะทําให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 สําหรับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

กระทรวงการคลัง 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๒ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อสะดวกต่อการทําความเข้าใจและนําไปใช้ ตลอดจนการอ้างอิง
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงกําหนดให้มีรหัสตัวเลขกํากับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน พร้อมกับคําอธิบาย
ถึงการนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา ดังนี้ 

๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ
ของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มต้ังแต่รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐  
เป็นต้นไป 

๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง
ลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มต้ังแต่รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ 
เป็นต้นไป 

การนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา 
จะมีตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้ 

๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน  
เช่น ๑๐๐๐.A๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐที่ต้องกําหนดไว้
ในกฎบัตร และ ๑๑๓๐.A๓ เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้คําปรึกษามาก่อน เป็นต้น 

๒. งานบริการด้านให้คําปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน  
เช่น ๑๐๐๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้คําปรึกษาที่ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๒๒๐.C๑ 
เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น 

 
สําหรับผังโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๓ 

๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและ 
 ความเที่ยงธรรม 

๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญ 
 และความระมัดระวัง 
 รอบคอบเยี่ยง 
 ผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑๓๐๐ การประกัน 
 และการปรับปรุง 
 คุณภาพงาน 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ 
 อํานาจหน้าที่ 
 และความรับผิดชอบ 
 

๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับ 
 ภารกิจงานตรวจสอบ 
 ภายใน ตามที่ปรากฏ
 ในกฎบัตรการ 
 ตรวจสอบภายใน 
 

๑๑๑๐  ความเป็นอิสระ 
 ภายในหน่วยงาน 
๑๑๒๐  ความเที่ยงธรรมของ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน 
๑๑๓๐  ข้อจํากัดของ 
 ความเป็นอิสระ 
 หรือความเที่ยงธรรม 

๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ 
๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบ 
 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๑๒๓๐  การพัฒนาวิชาชีพ 
 อย่างต่อเนื่อง 

๑๓๑๐  การประเมิน 
 การประกันและ 
 ปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๒๐  การรายงานผล 
 การประเมิน 
 การประกันและ 
 ปรับปรุงคุณภาพงาน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานดา้นการปฏิบัติงาน 

๒๐๐๐ 
การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

๒๑๐๐ 
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

๒๒๐๐ 
การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๒๓๐๐ 
การปฏิบัติงาน 

๒๔๐๐ 
การรายงานผลการตรวจสอบ 

๒๕๐๐ 
การติดตามผล 

๒๖๐๐ 
การยอมรับสภาพ 
ความเสี่ยงของ 
ฝ่ายบริหาร 

๒๐๑๐ การวางแผน 
 การตรวจสอบ 
๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติ 
 แผนการตรวจสอบ 
๒๐๓๐ การบริหารทรัพยากร 
๒๐๔๐ นโยบายและวิธ ี
 การปฏิบัติงาน 
๒๐๕๐ การประสานงานและ 
 การใช้ผลการปฏิบัติงาน 
 ของผู้อื่น 
๒๐๖๐ การรายงานต่อ 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 และคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ  
๒๐๗๐ ผู้ให้บริการตรวจสอบ 
 จากภายนอกและ 
 ความรับผิดชอบของ 
 หน่วยงานของรัฐ 

๒๑๑๐ การกํากับดูแล
๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง 
๒๑๓๐ การควบคุม 

๒๒๑๐ การกําหนด
 วัตถุประสงค์ 
๒๒๒๐ การกําหนดขอบเขต 
 การปฏิบัติงาน 
๒๒๓๐ การจัดสรรทรัพยากร 
๒๒๔๐ แนวทางการปฏิบัติงาน 

๒๓๑๐ การระบุข้อมูล
๒๓๒๐ การวิเคราะห์ 
 และประเมินผล 
๒๓๓๐ การจัดเก็บ 
 ข้อมูล 
๒๓๔๐ การกํากับดูแล 
 การปฏิบัติงาน 

๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ 
 ในการรายงาน 
 ผลการตรวจสอบ 
๒๔๒๐ คุณภาพของรายงาน 
 ผลการตรวจสอบ 
๒๔๓๐ การระบุข้อความ 
 การปฏิบัติงาน 
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 มาตรฐานและ
 จรรยาบรรณ  
 การตรวจสอบภายใน 
๒๔๔๐ การเผยแพร่ 
 ผลการตรวจสอบ 
๒๔๕๐ การให้ความเห็น 
 ในภาพรวม 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
 

 
 

 
                      ๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๖ 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้
สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนด 
ไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าว  
ให้หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐทราบทั่วกัน 

 
การตีความ : 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่กําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการกําหนด
สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกําหนด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     

 
๑๐๐๐.A๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐ

ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และหากมีการให้บริการงาน 
ในลักษณะนี้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหน่วยงานของรัฐ จะต้องระบุไว้ 
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกัน 

 
๑๐๐๐.C๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้คําปรึกษาต้องกําหนดไว้ 

ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  

๑๐๑๐ : การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามที่ปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนดภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยาม
ของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๗ 

๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเที่ยงธรรม 
 
การตีความ : 
ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูก
จํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
บุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 
 ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียง เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน 
ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูง
หรือชักนําจากผู้อ่ืน ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล 
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 
 ๑๑๑๐  : ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้
อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
การตีความ : 
ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน คือ การที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
รายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น 

• การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
• การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง 
• การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• การอนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• การพิจารณาสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
• การพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๘ 

• การสอบถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมของการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
และความเพียงพอของทรัพยากร 

 
๑๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ 

ในเรื่องของการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการรายงานผล 
การตรวจสอบ กรณีที่มีการแทรกแซง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงหรือหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
๑๑๑๑  : การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
๑๑๑๒  : บทบาทของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหรือคาดว่าจะมีบทบาทหรือความรับผิดชอบ 
ที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

 
การตีความ :                                         
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับการร้องขอให้เพิ่มบทบาทหรือ 
ความรับผิดชอบนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน  เช่น ความรับผิดชอบ 
ต่อกิจกรรมการกํากับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์หรือกิจกรรม  
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งบทบาทหรือความรับผิดชอบนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบ  
ทําให้ขาดความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมต่อกิจกรรมการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ต้องมีการกํากับดูแล สอบทานการปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรการป้องกัน 
ในการกํากับดูแล รวมทั้งสอบทานสายการรายงานและบทบาทหน้าที่เป็นระยะๆ 
เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นในบทบาทหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 

 
๑๑๒๐  : ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลําเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และ 

ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๙ 

การตีความ :  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ในฐานะอันเป็น 
ที่ไว้วางใจและตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพหรือผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ 
ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณหรือความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบ่ันทอน
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
๑๑๓๐  : ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
  ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือ 
ข้อจํากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผย
จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 

 
การตีความ : 
ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ไม่ได้จํากัดเฉพาะความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ แต่รวมถึงการถูกจํากัดในขอบเขตการปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูล
บุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจํากัดของทรัพยากร เช่น งบประมาณ เป็นต้น 
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เปิดเผยข้อจํากัดของความเป็นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบในครั้งนั้น 
และรายงานข้อจํากัดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 
๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน

เพราะอาจทําให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 
 
๑๑๓๐.A๒ : การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ 

รับผิดชอบอยู่นั้น จะต้องให้มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอื่นภายใน
หน่วยงานของรัฐที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในด้วยอีกช้ันหนึ่ง 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๐ 

๑๑๓๐.A๓ : หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้บริการ
คําปรึกษามาก่อน ถ้าลักษณะการให้คําปรึกษานั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ความเที่ยงธรรม ดังนั้นการมอบหมายงานต้องพิจารณาถึงความเที่ยงธรรม
ส่วนบุคคลของผู้ตรวจสอบภายในที่จะไปตรวจสอบด้วย 

 
๑๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาในงาน 

ที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 
 
๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีที่มี เหตุหรือข้อจํากัดในอันที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายใน 

ไม่ สามารถบริการให้ คํ าปรึกษาได้อย่ างอิสระหรือ เที่ ยงธรรม  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจํากัดดังกล่าวให้ กับ 
ผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 

 
๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระทําด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ    
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

 ๑๒๑๐  : ความเชี่ยวชาญ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ 
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องดําเนินการ 
โดยผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบั ติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
การตีความ : 
ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล  
ซึ่งความเชี่ยวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้ม และประเด็น 
ที่ เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อสามารถให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้  
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กร
ในทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ 
 
๑๒๑๐.A๑  : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ

หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็น 
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 
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๑๒๑๐.A๒  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ เพียงพอที่ จะประเมินความเสี่ยง 
ของการเกิดทุจริต และให้แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของ 
หน่วยงานของรัฐ แต่ทั้งนี้ไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่า 
กับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริต
โดยตรง 

 
๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและ

การควบคุมพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิค วิธีการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตาม  
ผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับ
ผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

 
๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้คําปรึกษา 

หรือให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอื่นๆ ที่ จําเป็นต่อการปฏิ บั ติงานในเรื่องนั้นๆ  
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

 
๑๒๒๐  :  ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 

 
๑๒๒๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นที่ ได้รับ

มอบหมาย ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
โดยคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
• การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อให้

งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
• ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

และความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
• ความเพียงพอและประสิทธิผลของการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุม 
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• โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ จะก่อให้ เกิดความผิดพลาด  
ความผิดปกติ การทุจริตหรือการไม่ปฏิบั ติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีนัยสําคัญ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความเชื่อมั่น
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
๑๒๒๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
๑๒๒๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่อาจส่งผล

กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงาน
บริการให้ความเชื่อมั่นด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า จะมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญได้ทั้งหมด 

 
๑๒๒๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวัง

อย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
• ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือ

ผู้รับบริการ รวมท้ังลักษณะของเรื่องที่จะให้คําปรึกษา เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ 

• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จําเป็น เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้คําปรึกษา
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับ 

 
๑๒๓๐  :   การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม      

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  
โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

 
การตีความ : 
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  ได้รับการออกแบบเพื่ อให้ความเชื่อมั่น ว่า 
การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งทําให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงาน 
ให้ดีขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเข้ามากํากับดูแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

 
๑๓๑๐  : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและ

ภายนอกหน่วยงานของรัฐ 
 
๑๓๑๑  : การประเมินผลจากภายใน 
 การประเมินผลจากภายในหน่วยงานของรัฐต้องประกอบด้วย 

• การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
• การสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่น 

ที่อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในอย่างเพียงพอ 

 
การตีความ : 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสําคัญของ 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจํา
ตลอดเวลา โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่ กําหนดไว้ 
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
 
การสอบทานเป็นระยะๆ เป็นการประเมินเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่ กําหนดไว้ 
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
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ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ หมายถึง ต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 

 
๑๓๑๒  : การประเมินผลจากภายนอก 

การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยบุคคลหรือ 
คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ  
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
• รูปแบบและความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 
• คุณสมบั ติและความเป็นอิสระ รวมทั้ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ที่อาจเกิดขึ้นของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
 
การตีความ : 
การประเมินผลจากภายนอก  หรือการประเมินตนเองที่ ได้ รับการรับรอง  
โดยบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอก ซึ่งต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
ทั้งนี้ ผู้ประเมินจากภายนอกอาจให้ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือการปฏิบัติงาน 
 
บุคคลหรือคณะบุคคล  ซึ่ งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่ มีความเหมาะสม  
ต้องมีความรู้ความสามารถในด้ านการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในและ 
ด้านกระบวนการประเมินผลจากภายนอก โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด ความซับซ้อน และลักษณะงาน 
รวมถึงเทคนิค โดยคณะผู้ประเมินแต่ละคนไม่จําเป็นต้องมีความสามารถครบทุกด้าน  
แต่คณะผู้ประเมินทั้งคณะ ควรมีคุณสมบัติที่ เหมาะสม ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกว่ามีความสามารถและ
คุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ 
 
ความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก หมายถึง 
การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ หรือไม่อยู่ภายใต้ 
การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความสําคัญกับ 
ความเป็นอิสระของผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ที่อาจเกิดขึ้น 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๕ 

 ๑๓๒๐ :  การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายใน 

และภายนอกให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
ในเรื่องดังนี้ 
• ขอบเขตและความถี่ของการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 
• คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน ซึ่งเป็น 

ผู้ประเมินจากภายนอก รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
• รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
• แผนการปรับปรุงแก้ไข 

 
การตีความ : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา และความถ่ีของการรายงานผล 
การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานและพิจารณาถึงภารกิจงาน
ตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการประเมิน
จากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการประเมินจากภายนอก 
ขึ้นอยู่กับความถ่ีในการประเมิน 

 
๑๓๒๑  :  การระบุข้อความ  “ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

การตรวจสอบภายใน” 
  การระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
ก็ต่อเมื่อมีผลการประเมินการประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 

 
การตีความ : 
การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
เมื่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน
ที่ กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
ซึ่ งมีผลการประเมินการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายในจากภายในและภายนอก 
หน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนข้อความดังกล่าว โดยผลการประเมินจากภายนอก
อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๖ 

๑๓๒๒   : การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
การตรวจสอบภายใน 
กรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบ
ภายในตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
และมีผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ ไม่สามารถปฏิ บั ติงาน 
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๘ 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้
เกิดความม่ันใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐ 
 
การตีความ : 
การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้มและ
 ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐได้ 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
โดยในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ต้องคํานึงถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยง
ของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม รวมทั้งการให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๐๑๐  : การวางแผนการตรวจสอบ 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน 

ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 

 
การตีความ : 
การวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องหารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อทําความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สําคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวน
และปรับแผนการตรวจสอบตามความจําเป็น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ความเสี่ยง การปฏิบัติงาน โครงการ 
ระบบ และวิธีการควบคุมต่างๆ 

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๙ 

๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบต้องกระทําอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง  
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องนําข้อมูล
ข่าวสารของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
มาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย 

 
๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวัง

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน และข้อสรุปอ่ืนๆ 

 
๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คําปรึกษา        

เพื่อช่วยให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งต้องกําหนดงานบริการให้คําปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย 

 
๒๐๒๐  : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากร 
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปี 
ที่มีนัยสําคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ 
ในกรณีที่มีข้อจํากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 
 

๒๐๓๐  :  การบริหารทรัพยากร 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสม 
เพียงพอ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถ
บรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

 
การตีความ : 
ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ 
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ  

ความเพี ยงพอ  หมายถึ ง ปริมาณของทรัพยากรที่ จํ าเป็น ต่อการบรรลุผล 
ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งการนําทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ  
มีการนําไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสําเร็จตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
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๒๐๔๐  : นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
การตีความ : 
การกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานขึ้นอยู่ กับขนาดและโครงสร้างของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และความซับซ้อนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
๒๐๕๐  :  การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานและ
การพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนที่ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและ 
ให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสม  
และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกัน 

 
การตีความ :   
กิจกรรมการประสานงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจใช้ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาอื่น โดยการกําหนดกระบวนการ
สําหรับการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน และพิจารณาถึงความสามารถความเที่ยงธรรม
และการใช้ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการบริการให้ความเชื่อมั่น
และให้คําปรึกษาของผู้อ่ืน นอกจากนี้ ควรมีความเข้าใจถึงขอบเขตวัตถุประสงค์และ
ผลของการปฏิบัติงานของผูใ้ห้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและใหค้ําปรึกษาของผู้อ่ืน 
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ 
ผลการปฏิบัติงานที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปและความคิดเห็นของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างเพียงพอ 

 
๒๐๖๐  :  การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบถึงวัตถุประสงค์ 
อํานาจหน้ าที่  ความรับผิดชอบและผลการปฏิ บั ติงานตามที่ กํ าหนดไว้ ใน 
แผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
การตรวจสอบภายใน โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและ 
การควบคุมที่ มีนัยสําคัญ  ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการกํากับดูแล  
รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้ความสําคัญ 
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การตีความ :  
ความถี่และเนื้อหาของการรายงาน เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความสําคัญ
ของข้อมูลและความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานที่ต้องการเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสั่งการ โดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานและสื่อสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องเกี่ยวกับ 

• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
• ความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
• แผนการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตามแผนการตรวจสอบ 
• ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• รายงานผลการตรวจสอบ 
• การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

และแผนการปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดการกับประเด็นที่มีนัยสําคัญ 
• การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเห็นว่าความเสี่ยงนั้นไมอ่าจยอมรับได้ 
 

๒๐๗๐  : ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ 
ในกรณีที่การตรวจสอบภายในดําเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน       
หน่วยงานของรัฐยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
ผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุตามท่ีกําหนดไว้ 

 
การตีความ :  
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ สามารถแสดงให้เห็นจากการประเมิน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานให้สอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน หลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 

 
๒๑๐๐ :  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการ
ที่เป็นระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายใน 
จะมีความน่าเชื่อถือและเพิ่ มคุณค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก  
และการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
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๒๑๑๐  :  การกํากับดูแล 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้คําแนะนําที่เหมาะสม 
ในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อ 
• การกําหนดยุทธศาสตร์และการดําเนินงาน 
• การกํากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
• การเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณค่าเพิ่มให้เกิดภายในหน่วยงานของรัฐ 
• การให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิผล 

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 
• การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานของรัฐ 
• การประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

หั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ผู้ ตรวจสอบภายนอก  ผู้ ตรวจสอบภายใน  
ผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นอื่นๆ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินการออกแบบ  

การนําไปสู่การปฏิบัติและความมีประสิทธิผลของกิจกรรมหรือ 
งานโครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ 
หน่วยงานของรัฐ 

๒๑๑๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินว่า การกํากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์
และยุทธศาสตร์หน่วยงานของรัฐ 

 
๒๑๒๐  : การบริหารความเสี่ยง 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมีประสิทธิผล และ

สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

การตีความ : 
การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจสอบภายในจากผลการประเมินว่า 
• วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจ 

ของหน่วยงาน 
• การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 
• การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และ 
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• การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงาน
อย่างทันเวลา เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นํามาปรับปรุงการดําเนินงานภายใน
หน่วยงาน 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การประเมินความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่ละเรื่อง 
ซึ่งเมื่อนําผลการตรวจสอบต่างๆ มาพิจารณาเข้าด้วยกัน จะทําให้เกิดความเข้าใจ 
ในกระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ 
 
การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง 
โดยสามารถดําเนินการประเมินผลแยกต่างหากหรือรวมทั้งสองแบบ 

 
๒๑๒๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 

การกํากับดูแลการดําเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการเงิน และการดําเนินงาน 
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
• การดูแลทรัพย์สิน และ 
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ

ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ 
 

๒๑๒๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต  
และวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

 
๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  
และระมัดระวังความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

 
๒๑๒๐.C๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ ได้รับ 

จากการปฏิบั ติงานบริการให้คํ าปรึกษา มาใช้ ในการประเมินผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๔ 

๒๑๒๐.C๓  : การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงละเว้น 
ในส่วนของการดําเนินการ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

 
๒๑๓๐   : การควบคุม 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุม 
ในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการควบคุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
๒๑๓๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอ 

และประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อให้การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การกํากับดูแล การดําเนินงาน และ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการเงินและการดําเนินงาน 
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
• การดูแลและรักษาทรัพย์สิน และ  
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ

ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ 
 

๒๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ ได้รับ 
จากการบริหารงานให้คําปรึกษามาใช้ในการประเมินผลการควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกําหนด

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

 
๒๒๐๑  : ข้อพิจารณาในการวางแผน 

ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการ 

ที่จะนํามาใช้ในการควบคุมผลการดําเนินงานของกิจกรรมนั้น 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๕ 

• ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการดําเนินงาน 
ของกิจกรรม ตลอดจนวิธีการที่จะนํามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจาก 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

• ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบ
การควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

• โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 
 
๒๒๐๑.A๑ : กรณีที่ เป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน สําหรับการให้บริการแก่

หน่วยงานภายนอก  ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ 
ความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อจํากัดในการเผยแพร่ผลงาน 
และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้ความเชื่อมั่น
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๒๒๐๑.C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความ

เข้าใจกับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ
และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญต้องมี 
การบันทึกเรื่องทําความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๒๒๑๐  : การกําหนดวัตถุประสงค์ 

ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ 

 
๒๒๑๐.A๑  : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ที่จะตรวจสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้อง
กับผลการประเมินความเสี่ยง   

 
๒๒๑๐.A๒  :   การกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง  
การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ 
รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๖ 

 
๒๒๑๐.A๓  : หลักเกณฑ์ที่เพียงพอเป็นสิ่งจําเป็นต่อการประเมินการกํากับดูแล  

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ซึ่ งผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องมั่นใจว่าฝ่ายบริหารและหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ กําหนดหลักเกณฑ์ที่ เพี ยงพอในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงาน ในกรณีหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดมีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
นั้นในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่า หลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับฝ่ายบริหาร
และหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 

 
การตีความ   
ประเภทของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลมีดังนี้ 
• หลักเกณฑ์ภายใน เช่น นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
• หลักเกณฑ์ภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

ของทางราชการ เป็นต้น 
• หลักเกณฑ์การปฏิบั ติงานของหน่วยงานต้นแบบ/หน่วยงาน 

ที่มีความเป็นเลิศ เช่น แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น 

 
๒๒๑๐.C๑  : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องคํานึงถึงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ตามขอบเขตที่มีการเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริการ 

 
๒๒๑๐.C๒  : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ต้องสอดคล้องกับ 

การสร้างคุณค่า ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๒๒๐  :  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้

สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 

๒๒๒๐.A๑  :  ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องกําหนดให้ครอบคลุมถึง 
ระบบการทํางานต่างๆ  เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ  
รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืนๆ  



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๗ 

 
๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น หากผู้รับบริการ 

ขอรับคําปรึกษาในเรื่องที่มีนัยสําคัญ ผู้ตรวจสอบภายในควรทําความ
เข้าใจกับผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ 
ทั้ งนี้  ในการรายงานผลการปฏิ บั ติงานบริการให้คําปรึกษาแก่
ผู้รับบริการผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการให้คําปรึกษา 

 
๒๒๒๐.C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่า 

ได้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
หากในระหว่างปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขต 
การปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไข 
ที่ปรับปรุงนั้น เพื่อพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ 

 
๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
และระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 

 
๒๒๓๐  :  การจัดสรรทรัพยากร 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน 
ตลอดจนข้อจํากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

 
การตีความ 
เหมาะสม คือ การผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน  
 
เพียงพอ คือ ปริมาณของทรัพยากรที่จําเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
๒๒๔๐   : แนวทางการปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๘ 

 
๒๒๔๐.A๑ : แนวทางการปฏิบัติงานต้องกําหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์

ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะ 
เริ่มปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องดําเนินการ 
ขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที 

 
๒๒๔๐.C๑ : แนวทางการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ

เนื้อหาสาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒๓๐๐ :  การปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
๒๓๑๐  :  การระบขุอ้มูล 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลที่มีความเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
การตีความ : 
ข้อมูลที่มีความเพียงพอ เป็นสิ่งที่เป็นความจริง มีความเพียงพอ และสามารถที่จะโน้มน้าว
ให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน  
 
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่ได้จากการใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม  
 
ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่จะนํามาสนับสนุนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์  
 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะช่วยให้การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๒๓๒๐  : การวิเคราะห์และประเมินผล 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม เพื่อให้
ได้ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 

 
๒๓๓๐  : การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้อง 
และเป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๙ 

๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับ 
จากการปฏิบัติงานและในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือหลังจาก 
มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 

 
๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดระยะเวลาในการเก็บ

รักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อ
รูปแบบใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลต้องให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิ บั ติของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายในการเก็บรักษา

ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ  
ทั้ งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิ บั ติของหน่วยงานของรัฐ 
และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๓๔๐   : การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการกํากับดูแลการปฏิ บั ติงานที่ ได้
มอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในให้ดีย่ิงขึ้น 
 
การตีความ : 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงความซับซ้อนของงานที่มอบหมายให้
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน 
ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
แต่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ เหมาะสมให้ เป็น
ผู้ดําเนินการสอบทาน โดยให้มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานดังกล่าว 

 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๐ 

๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 

 
๒๔๑๐  :   หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  และ 
ผลการตรวจสอบ 

 
๒๔๑๐.A๑ : การรายงานผลการตรวจสอบต้องมี ผลการตรวจสอบซึ่ งผล 

การตรวจสอบนั้น จะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุง
แก้ไขการดําเนินงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของ 
ผู้ตรวจสอบภายในที่ เสนอนั้น จะต้องคํานึงถึงความคาดหวังของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ 

 
การตีความ :  
การให้ความเห็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจจะเป็นการจัดลําดับ
ความสําคัญ การสรุปประเด็นหรือการอธิบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง หรือภารกิจงาน ดังนั้น การเสนอความเห็น
จึงให้มีการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานและความมีนัยสําคัญ 

 
๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของ   

หน่วยรับตรวจไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วย 
 
๒๔๑๐.A๓ : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ ให้บุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐทราบ

ต้องระบุข้อจํากัดในการเผยแพร่และการนําผลการตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 
 
๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้าและการรายงานผล

การตรวจสอบบริการให้คําปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน
และความต้องการของผู้รับบริการ 

 
๒๔๒๐   :  คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 

การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๑ 

การตีความ : 
การรายงานผลการตรวจสอบด้วยความถูกต้อง คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาด 
และการบิดเบือนโดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง   
 
การรายงานด้วยความเที่ ยงธรรม  คือ  มีความยุติธรรม  ไม่อคติ  ไม่ลําเอียง  
และเป็นผลที่ได้มาจากการประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดอย่างยุติธรรม
และสมดุล 
 
การรายงานด้วยความชัดเจน คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลีกเลี่ยง
การใช้คําศัพท์เทคนิคที่ไม่จําเป็น รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลที่สําคัญ และเกี่ยวข้องไว้
อย่างครบถ้วน  
 
การรายงานที่รัดกุม คือ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ซ้ําซ้อน และไม่มีการนําเสนอ
รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จําเป็น  
 
การรายงานที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและหน่วยงาน 
อันจะนําไปสู่การปรับปรุงในส่วนที่จําเป็น  
 
การรายงานที่ครบถ้วน เป็นการนําเสนอข้อมูลที่มีใจความสําคัญต่อผู้อ่านรายงาน
อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่างๆ  
ที่เป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะและสรุปผลการตรวจสอบ 
 
การรายงานที่ทันกาล คือ การรายงานที่ทันเวลา โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร 
ได้ดําเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
๒๔๒๑   :  ข้อผิดพลาดของรายงานผลการตรวจสอบ 

ในกรณีที่ตรวจพบว่า รายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมีข้อผิดพลาดหรือละเลย 
ในการกล่าวถึงประเด็นหลักที่สําคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรีบแก้ไข 
และจัดส่งรายงานฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 
 

๒๔๓๐   :  การระบุข้อความการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน 
การระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  ก็ ต่อเมื่อผลการประเมิน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๒ 

๒๔๓๑   :  การเปิดเผยการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน 
กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ต้องมีการเปิดเผยไว้ในรายงานผลตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• หลักการหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
การตรวจสอบภายในที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

• เหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในนั้นได้ 

• ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในนั้นได้ 

 
๒๔๔๐   :  การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 

 
การตีความ : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ รวมทั้ง กําหนดผู้ที่ได้รับรายงาน
และวิ ธีการเผยแพร่รายงานนั้น ทั้ งนี้  หากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะมอบหมายหน้าที่นี้ให้ผู้ อ่ืน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงมีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 
 
๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่

รายงานผลการตรวจสอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
๒๔๔๐.A๒ : การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้

ในกฎหมายหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
• ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 
• ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ตามความเหมาะสม และ 
• ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุข้อจํากัด

ในการใช้รายงานดังกล่าว 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๓ 

๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบการบริการให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 

 
๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา อาจมีการบ่งชี้ประเด็น

เกี่ยวกับการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
หากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานของรัฐในภาพรวม ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ 

 
๒๔๕๐   :  การให้ความเห็นในภาพรวม 
 การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน 
ความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ความเห็นในภาพรวมดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้ มีความเกี่ยวข้อง 
และเป็นประโยชน์ 

 
การตีความ : 
การสื่อสารรายงานผลการตรวจสอบ ให้รวมถึงเรื่องดังนี้ 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วงระยะเวลาที่ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ 
• ข้อจํากัดของขอบเขตการปฏิบัติงาน 
• การพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการใช้ผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน/ที่ปรึกษาอื่นๆ 
• การสรุปข้อมูลสําคัญที่ใช้สนับสนุนความเห็น 
• กรอบความเสี่ยงหรือการควบคุมหรือหลักเกณฑ์ อ่ืนๆ ที่ เป็นพื้นฐาน 

การให้ความเห็นโดยรวม 
• ความเห็นโดยรวม การใช้ดุลยพินิจ หรือข้อสรุปที่ยุติ 
ทั้งนี้ ต้องชี้แจงสาเหตุของความเห็นโดยรวมที่ไม่น่าพอใจในรายงานดังกล่าว 
 

๒๕๐๐ :  การติดตามผล 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ 
 
๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะที่ ได้นําเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๔ 

๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามผลของงานบริการ 
ให้คําปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการ 

 
๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหาร 

ยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 

 
 การตีความ :  
 การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของฝ่ายบริหารนั้น อาจพิจารณาได้จากการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น

หรือการให้คําปรึกษา การติดตามความก้าวหน้าของผลการตรวจสอบครั้งก่อนหรืออื่นๆ  
ทั้งนี้ การหาข้อยุติเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
คําอธิบายศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๖ 

คํานิยาม 
การตรวจสอบภายใน กิ จกรรมการให้ ความเชื่ อมั่ นและการให้ คํ าปรึกษาอย่ างเที่ ยงธรรม 

และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล 
อย่างเป็นระบบ 

 
คําอธิบายศัพท์ 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ 
(Charter) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายในต้องประกอบด้วย 
 : สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 : สายการรายงาน ซึ่ งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 : สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 : ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
การกํากับดูแล กระบวนการดําเนินงาน  เพื่อกํากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของ 
(Governance) หน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
การกํากับดูแลเทคโนโลยี กระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
สารสนเทศ หน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
(Information Technology หน่วยงานของรัฐ 
Governance) 
 
การควบคุม (Control) การกระทําใดๆ ก็ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และกลุ่มบุคคล
 กําหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองค์กร 
 และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทําให้
 เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานสามารถบรรลุ 
 ผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๗ 

การควบคุมพื้นฐาน การควบคุมที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการกํากับดูแล โดยจัดให้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology เช่น ระบบงานข้อมูล ระบบเครือข่าย และบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย  
Controls)  การควบคุ มแบบทั่ วไป  (General Controls) และแบบเฉพาะทาง  
 (Technical Controls) 
 
การทุจริต (Fraud) การกระทําที่กฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด

อํานาจหน้ าที่ ตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระทํ าที่ เกิดขึ้ น 
โดยปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือมีเหตุบีบคั้นจากผู้ อ่ืน การทุจริต  
คือ การกระทําของบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง 
หรือบริการพิ เศษ  โดยไม่ ต้ องจ่ ายเงินหรือค่ าตอบแทนใดๆ หรือ 
เป็นการกระทําเพื่อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจอ่ืน 

 
การบริหารความเสี่ยง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
(Risk Management) ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล     

ว่าหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย 
 
การสร้างคุณค่าเพิ่ม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม ในอันที่จะเป็นการสร้าง   
(Add Value) มูลค่าเพิ่มให้ กับหน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทําให้ 
 หน่วยงานของรัฐสามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผลย่ิงขึ้น ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบของการให้คําปรึกษาแนะนํา 
 หรือการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้ 
 การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์

ด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยจะทําหน้าที่ กํากับดูแล 
ให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  
มีมาตรการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่รัดกุม  
เพื่ อให้การบริหารงานหน่วยงานของรัฐโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใส  
มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน  

 
ความเสี่ยง (Risk) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 

 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๘ 

งานบริการให้ความเชื่อมั่น การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผล
(Assurance Services) อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกํากับดูแล 
 การบริหารความเสี่ ยง และการควบคุมของหน่ วยงานของรัฐ เช่น  
 การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์ 
 และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ
 ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
 
งานบริการให้คําปรึกษา การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน
(Consulting Services) และขอบเขตของงานจะจัดทํ าข้อตกลงร่วมกับผู้ รับบริการและ 
 มีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง
 กระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
 หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้คําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคล่องตัว
 ในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 และการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ต้อง (Must) การเน้นความสําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
แต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด   
ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้     
การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการให้คําปรึกษาด้านต่างๆ  
 ของบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 เช่น รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของ 
 ที่ปรึกษาโครงการของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
 
แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นไว้ล่วงหน้า  

เกี่ ยวกับเรื่องที่ จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้า
ของการปฏิ บั ติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ  และให้ปฏิ บั ติงานได้ 
อย่างราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๙ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทําไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใดจึงจะทําให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 

 
ผู้รับบริการ ผู้ร้องขอรับการบริการหรอืหน่วยรับตรวจ 
 
ฝ่ายบริหาร ผู้ทําหน้าที่บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ไม่เกินสามลําดับ 
 
ภารกิจงานตรวจสอบภายใน    งานของผู้ตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
 
ยุทธศาสตร์ การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
 
หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 
หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
  
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทําหน้าที่ในการกํากับ
ตรวจสอบภายใน ดูแลการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่หน่วยงาน
 ของรัฐ เลือกใช้บริการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก  
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล 
 เรื่องของสัญญาว่าจ้าง และคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลงาน รวมท้ัง
 รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 
 และติดตามผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
 
    ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 
    “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน  
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
    (๑)  ส่วนราชการ 
    (๒)  รัฐวิสาหกิจ 
    (๓)  หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอัยการ 
    (๔)  องค์การมหาชน 
    (๕)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    (๖)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๗)  หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ก ากับดูแลหรือผู้ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  
    “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เกินสามล าดับ 
    “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๐ – ๑๕ ของหลักเกณฑ์นี้ 
    “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ  
    “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสู งสุดในหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน  
    “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
    “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๒  กรมบั ญชี กลางเป็ นผู้ ก าหนดคู่ มื อหรื อแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการตรวจสอบภายใน 
ให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) และ (๓) – (๗)  ถือปฏิบัติ  และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) ถือปฏิบัติ 
 



- 2 - 

 

ความท่ัวไป 
    ข้อ ๓ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน 
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๓ 
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
    ข้อ ๕ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    (๑)  มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่ง 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
    (๓)  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอ่ืนในขณะเดียวกัน
ไม่ได ้
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ต รวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ 
และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  
    ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
    ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
    ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ 
เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
    ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
    กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
    ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
    (๑)  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ 
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 
    (๒)  เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
    (๓)  เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
    ข้อ ๑๒  คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
    (๑)  ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    (๒)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือ 
มีอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจ าจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง
หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (๓)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง 
หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (๔)  ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑)  จั ดท ากฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกั บขอบเขตความรั บผิ ดชอบ 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    (๒)  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  
    (๓)  สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
    (๔)  สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 



- 4 - 

 

    (๕)  ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (๖)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส 
เกิดการทุจริตทีอ่าจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
    (๗)  ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 
    (๘)  ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านัก งาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน 
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 
    (๙)  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
    (๑๐) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 
    (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
    หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่งได้  
    ข้อ ๑๔ วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการประชุม และอ่ืนๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด  
    ข้อ ๑๕ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้
    (๑)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้
      (๑.๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  
      ในกรณี ที่ ตรวจสอบงาน/โครงการของส่ วนราชการในสั งกัดของกระทรวงนอกเหนือ 
จากงานของส านักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
งาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบาย 
ให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย 
      (๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ   
      ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสมควร หัวหน้าส่วนราชการ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ 
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      (๑.๓)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
      ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลาง มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ 
ในส่วนกลาง อาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กฎหมายว่าด้วยการเงินหรือระเบียบอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตามข้อ (๑.๓)  
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน                     
    (๒)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    (๑)  ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน 
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  
โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ  
ของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
    (๒)  ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    (๓)  จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงาน
ผลประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
    (๔)  จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
    ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 
      (๔.๑)  กรณี หน่ วยงานตรวจสอบภายในของหน่ วยงานของรัฐ ตามข้ อ (๑) หน่ วยงาน 
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย 
      (๔.๒) กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส าเนาแผนการตรวจสอ บ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
    (๕)  ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔) 
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    (๖)  จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
      (๖.๑) กรณหีน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ทราบด้วย 
      (๖.๒) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
      (๖.๓)  กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย 
    (๗)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
    (๘)  ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
    (๙)  ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    (๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
    (๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
    ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์  
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
    (๑)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
    (๒)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ       
    (๓)  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
    (๔)  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภั ยของทรัพย์สินของหน่ วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 



- 7 - 

 

    (๕)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
    ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
    ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐตามท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
 

หน่วยรับตรวจ 
    ข้อ ๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑)  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    (๒)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้  
    (๓)  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได ้
    (๔)  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
    (๕)  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    (๖)  ปฏิ บั ติ ตามข้อทั กท้ วง และข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในในเรื่ องต่ างๆ ที่ หั วหน้ า 
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 
    กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 

บทเฉพาะกาล 
    ข้อ ๒๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไปพลางก่อน และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
    ข้อ ๒๓ บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่หลักเกณฑป์ฏิบัตินี้ใช้บังคับ 
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แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง  และยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน                   
จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติ 
    ๑. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
    ๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑  ความซื่อสัตย์  (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้ เกิด 
ความไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
     ๓.๒   ความเที่ ยงธรรม (Objectivity) ผู้ ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ ยงธรรม 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิด  
ของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓  การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ                  
ของผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ ได้รับทราบจากการปฏิบัติ งาน และไม่ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ ได้รับอนุญาต 
จากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
     ๓.๔  ความสามารถในหน้าที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
    ๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 
     ๑ .๑   ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของตนด้ วยความซื่ อสั ตย์  ขยั นหมั่ นเพี ยร  
และมีความรับผิดชอบ 
     ๑.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล                   
ตามวิชาชีพที่ก าหนด 
     ๑.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย  
ต่อหน่วยงานของรัฐ 
     ๑.๔  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
    ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
     ๒.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง                 
กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
     ๒.๒  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้ เกิดหรือก่อให้ เกิดความไม่ เที่ยงธรรม                       
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
     ๒.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระส าคัญทั้งหมด                          
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง 
หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
    ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
     ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก                      
การปฏิบัติงาน 
     ๓.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 
เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
    ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
     ๔.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ                        
และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
     ๔.๒  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน                   
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
     ๔.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล 
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
. 



 

หน้า 81 - 112                                                           คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 















































ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง 

หรือจังหวัดสง่รายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง)) (แบบ ปค. 2) 
 
 (๑) ระบกุระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่ประเมินผลการควบคุมภายใน

ในภาพรวมของกระทรวง หรือในภาพรวมของจังหวัด 
 (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (3) ระบุชื่อกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ หรือชื่อจังหวัดที่ประเมินผลการควบคุมภายในใน

ภาพรวมของกระทรวง หรือในภาพรวมของจังหวัด 
 (4) ลงลายมือชื่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (5) ระบุต าแหน่งปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(8)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือ       
ปีปฏิทินถัดไป 

 
 หมำยเหตุ การจัดส่งรายงานการประเมินการควบคุมภายในให้กระทรวงการคลัง ให้จัดส่งหนังสือถึง 

                      กรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไมอ่ยู่ในสังกัดกระทรวง) (แบบ ปค. 3) 

 
 (1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (3) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (4) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (5) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณหรือ       

ปีปฏิทินถัดไป 
 
 
 หมำยเหตุ การจัดส่งรายงานการประเมินการควบคุมภายในให้กระทรวงการคลัง ให้จัดส่งหนังสือถึง 

                      กรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







แบบ ปค. 5 
............................(๑).............................. 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ............................(๒).......................... 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลายมือชื่อ .........................(๑๐)............................. 

 ต าแหน่ง .........................(๑๑)................................. 

 วันที ่....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................ 



ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5) 
 
 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
 (๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ ์
 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
และช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ       

ปีปฏิทินถัดไป 
 (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
               กรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับ 
               หน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(๑๐)  ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๑)  ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

หน้า 113 - 158                                                         คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          กองตรวจสอบภาครัฐ 

          กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั   

          ๘  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 

 

 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

ค ำน ำ 
 

 งานตรวจสอบภายในเป็นงานที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารราชการ โดยงานตรวจสอบภายใน
ที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการก ากับดูแลที่ดี 
มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการในการปรับเปลี่ยน
บทบาทการบริหารงานราชการ ไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารราชการ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้องได้รับการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
จากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจ
ในกระบวนการประเมิน รวมทั้งเป็นอิสระจากภายนอกส่วนราชการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง
ทางผลประโยชน์จากส่วนราชการ 

กรมบัญชีกลาง จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่ก าหนดโดยกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง 
และด าเนินการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายในรอบแรกครบทุกส่วนราชการแล้ว จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ิมมากข้ึน โดยผ่านความเห็น
คณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัดมีความรู้
ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพจากภายนอก  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพ่ือรับการประเมินจากภายนอกของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดท าหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสเดียวกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัดสามารถ
ใช้หลักเกณฑ์ฯ นี้ ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ทั้งในการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การติดตาม
คุณภาพงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพจากภายนอก และเหนือสิ่งอ่ืนใดกรมบัญชีกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐเล่มนี้จะช่วยให้การประเมินคุณภาพจากภายนอกเป็นไปตามมาตรฐานยิ่งขึ้น  

 กรมบัญชีกลาง 
  กระทรวงการคลัง 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

สำรบัญ 
 หน้า 
 
บทที่  ๑ ควำมท่ัวไป ๑ 

 ความส าคัญของงานตรวจสอบภายใน ๑ 
 ความหมายของงานตรวจสอบภายใน ๒ 
 คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๓ 

 

บทที่  ๒ กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน ๔ 
 ความหมายของการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๔ 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๘ 
 ข้อดีและข้อเสียของการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๘ 
 การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๙ 

 

บทที ่ ๓ หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครฐั ๑๐ 
 ประเด็นที่ใช้พิจารณาส าหรับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ๑๑ 
 การสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓๕ 
 ระบบแรงจูงใจและประกาศการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓๗ 

 

บทที ่๔ แนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ ๓๘ 
 การด าเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓๘ 
 วิธีการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓๙ 

 

บทสรุป 4๑ 
 

บรรณานุกรม  ๔๒ 
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บทท่ี  ๑ 
ควำมทั่วไป 

 

ควำมส ำคัญของงำนตรวจสอบภำยใน 
 งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล     
การด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บทบาทที่ส าคัญ
ของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 งานตรวจสอบภายในจึงมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จในส่วนราชการหลายประการ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการ 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

๒. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์  

แก่ส่วนรวม 
๔. เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ 
อย่างไรก็ดี จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญ

กับผลสัมฤทธิ์ของงาน และให้มีการลดบทบาทและกระจายอ านาจของหน่วยงานกลาง ไปสู่ส่วนราชการ 
โดยหน่วยงานกลางท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับและควบคุมเชิงนโยบายให้อ านาจหัวหน้าส่วนราชการบริหารจัดการงาน
ในความรับผิดชอบเองภายใต้กรอบกติกากลางที่ก าหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอ านาจของหน่วยงานกลาง ท าให้ส่วนราชการต้องให้
ความส าคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการจะต้องศึกษาหาวิธีการในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ 
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการมีความเข้มแข็งที่หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ส่วนราชการ 
มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารราชการ 

 
 
  

หน้า ๑ 
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ควำมหมำยของงำนตรวจสอบภำยใน 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA) ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 “ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 
desingned to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization 
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and 
improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.” 
 

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 งานตรวจสอบภายใน คือ “การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแล 
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ” 
 

 กรมบัญชีกลาง ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 การตรวจสอบภายใน คือ “กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ” 
 

 ตามความหมายของงานตรวจสอบภายในข้างต้นสามารถจ าแนกงานตรวจสอบภายใน  ได้เป็น 
๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. งำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
 ๒. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting Services) เป็นการให้ค าแนะน าและบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้ รับบริการ และมีจุดประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของส่วนราชการให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องความคล่ องตัวในการด าเนินงาน 
การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น 
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คุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน  
 ระบบคุณภำพ หมายถึง ระบบโครงสร้างขององค์กร ความรับผิดชอบ วิธีการ กระบวนการ
และทรัพยากรที่ด าเนินการจนผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ (เอกสารประกอบ ISO 9000 : รองศาสตราจารย์ พูลพร  
แสงบางปลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๖) 
 คุณภำพ หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจากข้อผิดพลาด ท าให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดแีละตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 องค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพ มี ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. คุณภาพตามความสอดคล้องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Quality of Conformance) 
๒. คุณภาพตามการรับรู้ (Perceived Quality)  หมายถึง  คุณภาพที่พิจารณาจากการตอบสนอง

ความต้องการเป็นที่พอใจตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผศ.นพ.จิรุตมม์ ศรีรัตนบัลล์ : 
คุณภาพของระบบสุขภาพ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๒๕๔๓) 

คุณภาพจึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับงานบริการ งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานของส่วนราชการ และช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการ 
มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งการก ากับดูแลที่ดี  

 

คุณภำพของงำนตรวจสอบภำยในจึงหมำยถึง งำนตรวจสอบภำยในที่มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนและผลกำรปฏิบัติงำนสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ กำรน ำระบบกำรประกัน
คุณภำพมำใช้กับงำนตรวจสอบภำยใน จึงเป็นวิธีกำรที่จะท ำให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
มีกำรพัฒนำคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรม 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร เพื่อเป็นสร้ำงควำมเชื่อม่ันแก่บุคคลทั่วไปต่อผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 
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บทท่ี ๒ 
กำรประกันและกำรปรบัปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 

 

ควำมหมำยของกำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
ได้ก าหนดเกี่ยวกับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  

๑๓๐๐ : กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  

โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
 บทตีควำม  : 
 กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน  ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความเชื ่อมั ่นว่า            

การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบุโอกาสในการปรับปรุงด้วย 

 ๑๓๑๐ : กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั ้งจากภายในและ 
ภายนอกส่วนราชการ 

 ๑๓๑๑ : กำรประเมินผลจำกภำยใน 
การประเมินผลจากภายในส่วนราชการต้องประกอบด้วย 

 - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ 
- การสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่น

ที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
อย่างเพียงพอ 

บทตีควำม  : 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  เป็นส่วนส าคัญของ       

การก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจ า
ตลอดเวลา โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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 กำรสอบทำนเป็นระยะๆ เป็นการประเมินเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ  หมายถึง ต้องมี    
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามระเบียบ
หรือมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ 

  

๑๓๑๒ :  กำรประเมินผลจำกภำยนอก 
การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่ างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยบุคคล
หรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ 
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องต่อไปนี้ 
- ความจ าเป็นในการเพิ่มความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 

 - คุณสมบัติและความเป็นอิสระ รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
ของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 

 

บทตีควำม  : 
              บุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำรที่มีควำมเหมำะสม ควรแสดงให้

เห็นความรู้ความสามารถในสองด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และด้านการประเมินผล โดยสามารถแสดงให้เห็นได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด ความซับซ้อน และลักษณะงาน  
รวมทั้งมีเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว 

 

 ควำมเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำร หมายถึง          
การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับส่วนราชการ  

 

          ๑๓๒๐ :  กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและ

ภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ   
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บทตีควำม  :   
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในเรื่อง
รูปแบบ เนื้อหา และความถี่ของรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการประเมินจากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ส่วนรายงานผลการประเมินจากภายนอกข้ึนอยู่กับความถี่ในการประเมิน 

 

          ๑๓๒๑ : กำรระบุข้อควำม “เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในว่า “ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ” 
ก็ต่อเมื่อผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในแล้ว
เท่านั้น 

 

บทตีควำม  :   
การด าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เมื่อผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในจากภายในและภายนอกส่วนราชการมาสนับสนุนข้อความ
ดังกล่าว โดยผลการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 

 

 ๑๓๒๒ : กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
กรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมี
ผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
และผลกระทบที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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จากมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน อีกทั้งติดตามดูแล
ประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ และสามารถน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

 “กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน” คือ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้น โดยการประเมินคุณภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ จากทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ  
ในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่า เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 

กำรประเมินคุณภำพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๑.  กำรประเมินคุณภำพจำกภำยในส่วนรำชกำร (Internal Assessment) ได้แก่ 

 ๑.๑  การประเมินคุณภาพจากภายในอย่างต่อเนื่อง (On-going Review) เป็นการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ เช่น การก ากับดูแล การสอบทาน
การปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า  การจัดท า Check list การจัดท า Customer feedback 
หรือโครงการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ 
ให้เกิดการประเมินคุณภาพในลักษณะดังกล่าว 
 ๑.๒   การประเมินคุณภาพจากภายในแบบครั้งคราว (Periodic Review) เป็นการประเมิน
โดยทีมประเมินที่เป็นบุคลากรภายในของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  ทั้งนี้ ทีมประเมิน
ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี 
มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการพัฒนากระบวนการท างาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
             ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้ที่ท าหน้าที่จัดตั้งและควบคุมการท างานของทีมประเมิน 
 ๒.  กำรประเมินคุณภำพโดยหน่วยงำนภำยนอกส่วนรำชกำร (External Assessment) เป็นการประเมิน
จากผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ และเป็นผู้มีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี  
อีกท้ังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการท างาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
            ๒.๑ การประเมินคุณภาพด้วยตนเองโดยมีผู้สอบทานอิสระภายนอก (Self – Assessment with 
Independent Validation) เป็นการประกันคุณภาพที่มีลักษณะคล้ายกับการประเมินคุณภาพจากภายใน
แบบครั้งคราว (ข้อ ๑.๒) แต่เ พ่ิมขั้นตอนการสอบทานกระบวนการและผลของการประกันคุณภาพ
โดยผู้ที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ ซึ่งจะท าหน้าที่สอบทานข้อมูลต่างๆ สัมภาษณ์ 
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รวมถึงทดสอบแบบจ ากัด (Limited Test ) และเมื่อเสร็จสิ้น จะต้องรายงานสรุปความน่าเชื่ อถือ
ของการประเมินตนเอง พร้อมผลการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
         ๒.๒ การประเมินคุณภาพโดยทีมงานภายนอก (External Review) เป็นการประเมินการประกัน
คุณภาพโดยทีมงานจากภายนอกที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในและด้านการประเมินผล ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุม
ในการคัดเลือกทีมประเมิน รวมทั้งสอดส่องดูแลการท างานของทีมประเมิน และในกรณีที่งานตรวจสอบภายใน
นั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเฉพาะทางทีมประเมินควรจัดสรรให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นด้วย   
 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
       ๑.  เพ่ือทราบถึงผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่ามีความสอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
และความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง 
       ๒. เพ่ือทราบถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
       ๓.   เพ่ือน าหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
        ๔.   เพื่อทราบถึงกิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามค านิยามของ  
การตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
        ๕.   ให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

๖.   เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก (กรณีการประเมินคุณภาพภายใน) 
 

ข้อดแีละข้อเสียของกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
 

ประเภทกำรประเมิน ข้อดี ข้อเสีย 
๑. การประเมินคุณภาพ 
    จากภายใน 
     

๑. เข้าใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและ 
    วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
๒. เป็นผู้เข้าใจในระบบงานเป็นอย่างดี 
๓. ยอมรับความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
    ของการประเมินได้ง่าย 
๔. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในระบบงาน 
๕. สามารถประเมินผลในส่วนของ 
    Soft Controls ได้อย่างเต็มที ่
๖.  เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

๑. อาจเกิดความขัดแย้ง ท าให้ไม่ยอมรับ 
    ข้อบกพร่องหรือปัญหาหรืออุปสรรค 
    ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
๒. ขาดทักษะในการประเมินผลที่ดีหรือ 
    ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินผล 
๓. เกิดความล าเอียงในการประเมินผล 
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ประเภทกำรประเมิน ข้อดี ข้อเสีย 
๒. การประเมินคณุภาพ 
    จากภายนอก 

๑. มีความช านาญและประสบการณ์ใน 
    การประเมินผลเป็นอย่างดี 
๒. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสีย 
    กับหน่วยงาน สามารถแสดงความเห็น 
    ได้อย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา 
 

๑. มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล 
๒. ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ 
    ระบบงานที่ประเมิน 
๓. ไม่สามารถประเมินผลในส่วนของ 
    Soft Controls ได้อย่างเต็มที ่
๔. เสียค่าใช้จ่ายมาก 

 

กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
 การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินควรน าเสนอรายงาน
ผลการประเมินให้กับผู้บริหารของส่วนราชการ ทราบถึง 
 -   การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 -   ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 -  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   
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บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 

 

 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ใช้กรอบการประเมินโดยอิงตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คู่มือการตรวจสอบภายในส าหรับส่วนราชการ 
และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยในส่วนของมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) 
ทั้งหมด (รหัส ๑๐๐๐ - รหัส ๑๓๒๒) และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 
(รหัส ๒๐๐๐ - รหัส ๒๕๐๐) โดยหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐได้ประยุกต์
ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management) วงจรการจัดการ
แบบ Deming ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า PDCA ได้แก่ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (P : Plan)   
เป็นการวางแผนร่วมกันว่าจะท าอะไรบ้าง และท าอย่างไร ซึ่งต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

อย่างชัดเจน ก าหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมและวิธีการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 การวางแผนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 * ก าหนดเป้าหมาย 
 * จัดล าดับความส าคัญ 
 * ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
 * ก าหนดระยะเวลา 
 * ก าหนดงบประมาณ 
 * ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ กำรปฏิบัติงำนตำมแผน (D : Do) 
 เป็นการร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย 
 * สนับสนุน  ส่งเสริม 
 * ควบคุม  ติดตาม  ก ากับดูแล 
 * ให้ค าแนะน า 
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 ขั้นตอนที่ ๓  ตรวจสอบและประเมินผล (C : Check) 
 เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องร่วมกันตรวจสอบ       
เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องและแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 
 *   ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
 *   จัดท าเครื่องมือ 
 *   เก็บรวบรวมข้อมูล 
 *   วิเคราะห์ ประเมินผล 
 *   ปรับปรุง แก้ไข 
 

 ขั้นตอนที่ ๔ ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมผลกำรประเมิน (A : Act) 
 เมื่อตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  ประกอบด้วย 
 *   ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 *   วางแผนระยะยาว 
 *   จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำส ำหรับกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ก าหนดตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ จากกรอบมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถก าหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อประเมิน  
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ทั้งสิ้น ๑๖ ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการก ากับดูแล 
(Governance) จ านวน ๓ ประเด็น ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน ๓ ประเด็น ด้านการจัดการ (Management) 
จ านวน ๕ ประเด็น และด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ๕ ประเด็น ดังนี้  
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 ๑.  ด้ำนกำรก ำกับดูแล (Governance) จ ำนวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 

๑.  โครงสร้างและสายการรายงาน ๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
๑๑๑๐   ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
๑๑๒๐   ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
๑๑๓๐   ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือ 

ความเที่ยงธรรม 

๒.  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค ์อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
๑๐๑๐   การก าหนดค านิยามของการตรวจสอบ

ภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน 

๓.  การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน 

๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๑๐   การประเมินการประกันและปรับปรุง 

คุณภาพงาน 
๑๓๒๐   การรายงานผลการประเมินการประกัน

และปรับปรุงคุณภาพงาน 
 

 

 ๒.  ด้ำนบุคลำกร (Staff) จ ำนวน ๓ ประเด็น 

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 
๑.  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ

ภายใน 
๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 

๑๒๑๐   ความเชี่ยวชาญ 

๒.  คว ามระมั ดระวั ง รอบคอบ เยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑๒๒๐   ความระมัดระวังรอบคอบ   
 

๓.  การพัฒนาบุคลากร ๑๒๓๐   การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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 ๓.  ด้ำนกำรจัดกำร (Management) จ ำนวน ๕ ประเด็น 

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
๑.  กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

๒๐๓๐   การบริหารทรัพยากร 

๒.  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผน  
การตรวจสอบ   

๒๐๑๐   การวางแผนการตรวจสอบ 
๒๐๒๐   การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

๓.  การวางแผนการตรวจสอบ 
๔.  นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน  
     และการประสานงาน 

๒๐๔๐   นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
๒๐๕๐   การประสานงาน 

๕.  การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

๒๐๖๐   การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

  ๒๐๗๐   การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอก
และความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
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 ๔.  ด้ำนกระบวนกำร (Process) จ ำนวน ๕ ประเด็น 

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
๑.  การปฏิบัติงานครอบคลุม

กระบวนการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม 

๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
๒๑๑๐   การก ากับดูแล 
๒๑๒๐   การบริหารความเสี่ยง 
๒๑๓๐   การควบคุม 

๒.  การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ   

 
 

๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
๒๒๑๐   การก าหนดวัตถุประสงค์ 
๒๒๒๐   การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
๒๒๓๐   การจัดสรรทรัพยากร 
๒๒๔๐   แผนการปฏิบัติงาน 

๓.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 
 
 
 

๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน 
๒๓๑๐   การรวบรวมข้อมูล 
๒๓๒๐   การวิเคราะห์และประเมินผล 
๒๓๓๐   การบันทึกข้อมูล 
๒๓๔๐   การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

๔.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
 
 
 

๒๔๐๐ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๔๑๐   หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๔๒๐   คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๔๓๐   การระบุข้อความ “การปฏิบัติงานเป็นไป

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน” 
๒๔๔๐   การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
๒๔๕๐   การใหค้วามคิดเห็นในภาพรวม 

๕.  การติดตามผลการตรวจสอบ ๒๕๐๐ การติดตามผล 
 

๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 

  

หน้า ๑๔ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
 

๑. ด้ำนกำรก ำกับดูแล (Governance) จ ำนวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย  

รหัส ๑๑๐๐   ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม 
 รหัส ๑๑๑๐   ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน 
    รหัส ๑๑๒๐   ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 
          รหัส ๑๑๓๐   ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม   
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
 ๑) มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้  
 ๑.๑) มีการเสนอแผนการตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 โดยหัวหน้าส่วนราชการ 

๑.๒) มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๒) มีการก าหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
              ๒.๑) มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
  เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม  
              ๒.๒) มีการเสนอกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ  
  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ 
               ๒.๓) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมให้บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ  
               ๒.๔) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการ

ทราบทั่วกัน 
 ๓) ไม่มีการตรวจสอบงานที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบมาก่อนภายในระยะเวลา ๑ ปี 
 ๔) มีการส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

และสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
บันทึกเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี/บันทึกเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ / 

กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/หลักฐานการเผยแพร่กรอบคุณธรรม/แบบส ารวจหรือ
แบบประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม/กระดาษท าการสรุปผลการส ารวจหรือประเมินผล/บันทึกเสนอ
ผลส ารวจหรือแบบประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม/เอกสารที่เก่ียวข้อง 

  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑)  โครงสร้างและสายการรายงาน 

หน้า ๑๕ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

รหัส ๑๐๐๐   วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
รหัส ๑๐๑๐   กำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน มำตรฐำนและจริยธรรม 
 ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน  
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
  ๑) มีการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
  ๑.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
            ๑.๑.๑) วัตถปุระสงค ์   ๑.๑.๒) สายการบังคับบัญชา 
         ๑.๑.๓) อ านาจหน้าที่   ๑.๑.๔) ความรับผิดชอบ 

๑.๑.๕) ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  

 โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและงานการให้ค าปรึกษา 
            ๑.๒) มีการให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ๒) มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน 
 ๓) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี 

๔) มีการบริหารและพัฒนางาน ดังนี้ 
    ๔.๑) มีการบริหารงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบ 
    ๔.๒) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  
 ภายใน ๓ ปี 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีที่ประเมินและย้อนหลัง ๓ ปี/เอกสารการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบ

ภายใน/บันทึกเสนอการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน/เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

ค าอธิบาย :  
 เกณฑ์การพิจารณาข้อ ๔) เป็นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานหลังจากการประเมินประเด็นการพิจารณา
ครบถ้วนทั้ง ๑๖ ประเด็นแล้ว ว่าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในหรือไม่ 

  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๒)  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  

หน้า ๑๖ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

รหัส  ๑๓๐๐  กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
รหัส  ๑๓๑๐  กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
รหัส  ๑๓๒๐  กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการประเมินผลจากภายใน ดังนี้ 

     ๑.๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงานด้วยตนเอง หรือสอบทาน 
   โดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในส่วนราชการ 

๑.๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายในให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
๒) มีการประเมินผลจากภายนอก ดังนี้ 

๒.๑) มีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์
การตรวจสอบภายใน 

๒.๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
๓) มีการก าหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 ๔) มีผลการประเมินและสรุปผล ดังนี้  
              ๔.๑) มีผลการประเมินจากภายในและภายนอกมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    ๔.๒) มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ  

    ๔.๓) มีการสรุปผลการด าเนินการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน 
  เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   
บันทึกเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/แบบประเมินตนเอง

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและของผู้ตรวจสอบภายใน/บันทึกเสนอผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ/รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ/บันทึกเสนอผลการส ารวจความพึงพอใจ/
แบบส ารวจความพึงพอใจ/แผนหรือแนวทางการพัฒนา/บันทึกเสนอสรุปผลการพัฒนาตามแผนหรือ
แนวทางการพัฒนา 

 

ค ำอธิบำย  :  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง หน่วยรับตรวจหรือผู้รับการตรวจทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๓)  การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

หน้า ๑๗ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. ด้ำนบุคลำกร (Staff) จ ำนวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย  

รหัส ๑๒๑๐ ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป 
    มีจ านวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐  
๒) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรดา้นการตรวจสอบภายใน มีจ านวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐ 
๓) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป 
    และได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงาน 
    ตรวจสอบภายใน)   
๔) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป 
    มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) และได้รับวุฒิบัตร

ด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   
 ประวัติการท างาน/วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 
 

หมายเหตุ   :   
 วุฒิบัตร หมายถึง วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน เช่น  CIA , CCSA , CFSA, CISA , CISSP , CPA , 
CGIA , CPGIA , CPIAT หรือวุฒิบัตรที่กรมบัญชีกลางให้การรับรอง   

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๔)  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 

หน้า ๑๘ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

รหัส ๑๒๒๐   ควำมระมัดระวังรอบคอบ  
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
 ๑) มีการสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ  
              และความเหมาะสมของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้ชี้แจง 
              และให้ความเห็นเพิ่มเติม  
 ๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนด  
               ในแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๓) มีการบ่งชี้โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ การทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างมีนัยส าคัญและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
หรือความเสียหายในการด าเนินงาน  

๔) มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้  
    ๔.๑) มีการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     ๔.๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ระบุความเชื่อมโยงของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ 
   การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  
 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
เอกสารการสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ/รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ/แผนการตรวจสอบ

ประจ าปี/แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/หลักฐานการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ค ำอธิบำย  :  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความระมัดระวังรอบคอบและมีทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะท าให้   

ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ มีการสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ หรือประชุมหารือ
ร่วมกับผู้รับการตรวจสอบเพ่ือเป็นการยืนยันเรื่องที่ตรวจพบ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจ
ได้มีโอกาสชี้แจงและให้ความเห็นเพ่ิมเติม เนื่องจากบางกรณีผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรงอาจท าให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมีความเหมาะสม สามารถน าไปปรับปรุง
หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม   

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๕)  ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

หน้า ๑๙ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

รหัส ๑๒๓๐    กำรพัฒนำวิชำชีพอยำ่งต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มกีารจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
๒) มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนตามแผน โดยการศึกษาหาความรู้หรือฝึกอบรม

ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี 

๓) มีการสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับและเผยแพร่องค์ความรู้ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จ านวนมากกว่า ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

๔) มีการสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับและเผยแพร่องค์ความรู้ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบจ านวนมากกว่า ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน/หลักฐานด าเนินการตาม

แผนการพัฒนาหรือการฝึกอบรม/หลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้และการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น บันทึก
การชี้แจง หลักฐานการท า KM บันทึกการแจ้งเวียนหลักฐานที่แสดงถึงการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ค ำอธิบำย : 
๑. ผู้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา  

ด้วยการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาจะด้วยวิธีการอบรม การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การสอนงานโดยหัวหน้างาน หรือการฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอด/เผยแพร่ภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๒. แผนการพัฒนาบุคลากร หมายถึง แผนหรือแนวทางการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มี ความรู้ 
ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แผนการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย
 ๒.๑  แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคล     
 ๒.๒  แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

หมำยเหตุ :  
 การศึกษาหาความรู้หรือการฝึกอบรมทั้งหมด 30 ชม. : คน : ปี จะต้องเป็นความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และหรือการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ 15 ชม. ขึ้นไป 
  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๖)  การพัฒนาบุคลากร 

หน้า ๒๐ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓. ด้ำนกำรจัดกำร (Management) จ ำนวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย 

รหัส  ๒๐๓๐   กำรบริหำรทรัพยำกร 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทางของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารทรัพยากรภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๒) มีการก าหนดกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
กรอบงบประมาณ 

๓) มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริหารให้มีการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในเต็มจ านวนตามกรอบอัตราก าลัง  

๔) มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัต ิ

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน/งบประมาณ 

(ไม่รวมงบบุคลากร)/อัตราก าลัง (เฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ)/แฟ้มประวัติบุคลากร/แผนการตรวจสอบ 
 

ค าอธิบาย : 
 ๑. กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ของงานตรวจสอบภายใน 
 ๒. การบริหารงบประมาณเป็นไปตามกรอบงบประมาณ เป็นการพิจารณาว่าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามกรอบงบประมาณ  
ที่ก าหนด ต้องระบุถึงสาเหตุได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ 
 ๓. การบริหารให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเต็มจ านวนตามกรอบอัตราก าลัง จะพิจารณา
ด้วยว่าส่วนราชการมีผู้ตรวจสอบภายในเต็มจ านวนตามกรอบอัตราก าลังหรือไม่ ถ้าไม่เต็มจ านวนอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพื่อสรรหาหรือไม่ และต้องมีเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย 

  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๗)  กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน้า ๒๑ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

 รหัส   ๒๐๑๐   กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
 รหัส   ๒๐๒๐   กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  

๑.๑) มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ  ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ       

     ๑.๒) มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม 
     ๑.๓) มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
     ๑.๔) มีการจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 
๒) มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ โดยมีการจัดล าดับ

ความส าคัญก่อนหลังของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 

๓) มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๔) มีการพัฒนาการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  
     ๔.๑) มีการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กร

กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
     ๔.๒) มีการน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน 
การตรวจสอบ หรือหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในการใช้ดุลพินิจในการระบุความเสี่ยง 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
แผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว/หลักฐานการประเมินความเสี่ยง

เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ/หลักฐานการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง/แนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ/เอกสารการหารือหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๘)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

หน้า ๒๒ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

 รหัส   ๒๐๑๐   กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
 รหัส   ๒๐๒๐   กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี้ 

๑.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
๑.๑.๑) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  ๑.๑.๒) ขอบเขตการตรวจสอบ  

      ๑.๑.๓) ผู้รับผิดชอบ    ๑.๑.๔) งบประมาณ (ถ้ามี)  
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและงานการให้ค าปรึกษา  
๑.๒) มีการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัตภิายในเดือนกันยายน 

๒) มีการจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม (Audit Universe) 
และไม่เกิน ๕ ปี 

๓) มีการวางแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสาร นโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ 
๔) มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่   

    ๑. การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial Auditing)  
     ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance Auditing) 
     ๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  (Operational Auditing) 
     ๔. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
     ๕. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology Auditing) 
     ๖. การตรวจสอบการบริหาร  (Management Auditing 
 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
 แผนการตรวจสอบประจ าปี/แผนการตรวจสอบระยะยาว/ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย/ความคิดเห็น
ของหัวหน้าส่วนราชการ/แนวทางการพัฒนา 
 

ค าอธิบาย : 
 ๑. ประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย 

๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้
ของข้อมูลรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า ข้อมูล
ที่บันทึกและปรากฏในรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ รวมทั้งสามารถ
ป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้ 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๙)  การวางแผนการตรวจสอบ 

หน้า ๒๓ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 

๑.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน (Operational Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้  
เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการด าเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              ๑.๔ การตรวจสอบผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) 
เป็นการตรวจสอบที่เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน  
คุณภาพอย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อการน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
 ๑.๕ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เป็นการตรวจสอบ
งานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบว่าระบบงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และข้อมูลที่ได้
จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 
 ๑.๖ การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 ๒. การพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณา ๔) จะพิจารณาประกอบกับประเด็นที่ ใช้พิจารณา 
๑๕) การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบว่า มีการรายงานผลการตรวจสอบได้ครบถ้วนทุกประเภท
งานให้ความเชื่อมั่นหรือไม ่
 

หมายเหตุ  :    
 แผนระยะยาวจะต้องมีการก าหนดคน วัน (man day) ที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย 
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รหัส ๒๐๔๐   นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
รหัส ๒๐๕๐   กำรประสำนงำน 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการก าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/

แผนการตรวจสอบ และสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 
๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
    ๒.๑) คู่มือที่ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
๒.๒) คู่มือที่ ใช้ ในการตรวจสอบที่ เป็นปัจจุบันและน า ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีจ านวน ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม  
โดยคู่มือดังกล่าวมีการสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 

๓) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพ่ือให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญ
อย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

๔) มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
             ๔.๑) มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง

กับศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    ๔.๒) มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการมาประกอบในการพิจารณา

ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายฯ 
    ๔.๓) มีการจัดท าคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี จ านวนมากกว่า ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
นโยบายการตรวจสอบภายใน/หลักฐานการน านโยบายไปปฏิบัติ/คู่มือที่ก าหนดขั้นตอนและ

รายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ/
หลักฐานการสื่อสารคู่มือให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ/หลักฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงาน/
หลักฐานการทบทวน/หลักฐานการน าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน/หลักฐานการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็น
จากหัวหน้าสวนราชการ  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๐)  นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
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รหัส ๒๐๖๐ กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการก าหนดระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน  
๒) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ครบถ้วน

เป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
๓) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีสาระสาระส าคัญครบถ้วน ได้แก่  

๓.๑) ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ 
๓.๒) ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ และ/หรือ 
๓.๓) ข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย และ/หรือ 

 ๓.๔) ปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนด   
๔) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ส่วนที่เป็นสาระส าคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   
ระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน/รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปี/เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ค าอธิบาย :  
 ระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ระบบ/เกณฑ์/นโยบาย
การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
เป็นระยะ โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา และควรก าหนดระยะเวลา
การรายงานไว้อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๑)  การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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๔. ด้ำนกระบวนกำร (Process) จ ำนวน ๕ ประเด็น 

รหัส ๒๑๐๐   ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน  
 รหัส ๒๑๑๐   กำรก ำกับดูแล   

รหัส ๒๑๒๐   กำรบริหำรควำมเสี่ยง   
 รหัส  ๒๑๓๐     กำรควบคุม 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและให้ค าแนะน า ทีเ่หมาะสมในการปรับปรุง

กระบวนการก ากับดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
   - เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายในส่วนราชการ  
   - ท าให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของส่วนราชการมีประสิทธิผลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
      มีความรับผิดชอบ 
   - มีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ 
    - มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร 
      ของส่วนราชการ 
๒) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินความมีประสิทธิผลและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการจากผลการประเมิน เช่น 
    - วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของส่วนราชการ 
   - การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
    - การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับ 
      ความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
    - การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่งท้ังหน่วยงานอย่างทันเวลา 
๓) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุม

ในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น 
     - ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการด าเนินงาน 
     - ความมีประสิทธิภาพผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
     - การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
     - การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและข้อสัญญาต่าง ๆ 
๔) มีการให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจยอมรับน าไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการท างานครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน 
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๒)  การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม 

หน้า ๒๗ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ/รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน/เอกสารหลักฐาน

ที่แสดงถึงการมีส่วนช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล บริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของส่วนราชการ/เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ค าอธิบาย :  
 การปฏิบัติงานที่ครอบคุลมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม พิจารณาจาก 
 ๑. ด้านการก ากับดูแล พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 ๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากการมีส่วนช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนราชการ เช่น การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การเป็นวิทยากร เป็นต้น 
 ๓. ด้านการควบคุมภายใน พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายใน เช่น รายงานผลการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เป็นต้น  

หน้า ๒๘ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

รหัส ๒๒๐๐   กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 รหัส ๒๒๑๐   กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
 รหัส ๒๒๒๐   กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
 รหัส ๒๒๓๐   กำรจัดสรรทรัพยำกร 
 รหัส ๒๒๔๐ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี 
๒) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
     ๒.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย  
          ๒.๑.๑) วัตถุประสงค์  
         ๒.๑.๒) ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
         ๒.๑.๓) การจัดสรรทรัพยากร  

 ๒.๑.๔) แผนการปฏิบัติงาน  
     ๒.๒) มกีารให้ความเห็นชอบโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๓) มีการน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้วนทุกภารกิจ 

งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๔) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน  โดยอาศัยข้อมูลจากผลการด าเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของปีก่อน  

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบันและของปีก่อน/แผนการตรวจสอบประจ าปี/หลักฐานการน า

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปใช้ปฏิบัติงาน 
 

ค าอธิบาย   :   
องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย   
๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้สอดคล้องกับผลการประเมิน

ความเสี่ยง 
๒. การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ต้องก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เพียงพอ

ในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ครอบคลุมระบบการท างานต่างๆ 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๓)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน้า ๒๙ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากรและทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืนๆ 
เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 

๓. การจัดสรรทรัพยากร ต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งสอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๔. แผนการปฏิบัติงาน  
  

หน้า ๓๐ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

 รหัส   ๒๓๐๐   กำรปฏิบัติงำน 
 รหัส ๒๓๑๐   กำรรวบรวมข้อมูล 

รหัส  ๒๓๒๐   กำรวิเครำะห์และประเมินผล 
รหัส   ๒๓๓๐   กำรบันทึกข้อมูล 
รหัส   ๒๓๔๐   กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
๑) มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๒) มีการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ ได้รับมอบหมายที่มีความรู้

และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๓) มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

ก่อนเริ่มด าเนินการตรวจสอบ โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๔) มีการน าผลการวิเคราะห์ และการสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/พัฒนาองค์กรได้ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
กระดาษท าการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบ/แผนการตรวจสอบประจ าปี/หลักฐานที่แสดงถึง

การสื่อสารถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๔)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

หน้า ๓๑ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

 รหัส ๒๔๐๐   กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 รหัส   ๒๔๑๐   หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

รหัส   ๒๔๒๐   คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
รหัส   ๒๔๓๐   กำรระบุข้อควำม “กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” 
รหัส   ๒๔๔๐   กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน 
รหัส   ๒๔๕๐   กำรให้ควำมคิดเห็นในภำพรวม 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
    ๑.๑) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตาม 
           แผนการตรวจสอบประจ าปี 
    ๑.๒) มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจโดยครบถ้วนทุกภารกิจ 
           งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๒) มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
    ๒.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
           ๒.๑.๑) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ          
          ๒.๑.๒) ขอบเขตการตรวจสอบ 
           ๒.๑.๓) สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบและสาเหตุ) 
           ๒.๑.๔) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
    ๒.๒) มีการจัดท าบทสรุปผู้บริหารเพ่ืออธิบายผลการตรวจสอบในภาพรวม ให้ผู้บริหารสามารถ  
           ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก 
๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน 

และทันเวลา (เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒ เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้ว
เสร็จตามแผนการตรวจสอบ) 

๔) มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการในภาพรวม
โดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจเป็นส่วนใหญ่ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   
 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ/บันทึกเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ/หนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ/แผนการตรวจสอบประจ าปี 
 
 
 
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๕)  การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน้า ๓๒ 



กรมบัญชีกลาง 

            หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. ๒๕๕๙  

ค าอธิบาย   :  
 ๑. คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีดังนี ้

  ๑.๑ ถูกต้อง (Accuracy) 
  *  ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบตามหลักฐานที่มี 
   *  ปราศจากข้อผิดพลาด การใช้ค า/ภาษา และตัวสะกด 
      *  น าเสนอด้วยความระมัดระวังและพิถีพิถัน 
  *  กรณีเสนอข้อมูลที่เป็นการอนุมานต้องเปิดเผยให้ผู้อ่านรู้ 
  ๑.๒ เที่ยงธรรม (Objective) 
   *  ไม่บิดเบือนจากความจริงที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
   *  ไม่อคติกับผู้รับการตรวจหรือโน้มเอียงทางใดทางหนึ่ง ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว 
  ๑.๓ ชัดเจน (Clear) 
   *  สื่อให้ผู้รับรายงานเข้าใจง่าย 
   *  แสดงข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (Logical) 
   *  หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทาง 
   *  มีข้อมูลเสริมถ้าจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น 
   *  ใช้ตาราง แผนผัง กราฟประกอบ 
   *  ล าดับเนื้อเรื่องให้มีความต่อเนื่อง 
  ๑.๔ รดักุม (Concise) 
   *  น าเสนอให้ตรงประเด็น 
   *  ไม่ใช่ “ เขียนให้สั้น ” 
   *  หลีกเลี่ยงหรือตัดค าฟุ่มเฟือยออก 
   *  ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึง 
  ๑.๕ สร้างสรรค์ (Constructive) 
   *  เนื้อหาที่เสนอและน้ าหนักเหมาะสม 
  *  ชี้ ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบ ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดที่ปรากฏหรือความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการจัดการ 
   *  เน้นการปรับปรุงข้อบกพร่องมากกว่าเพียงแก้ไขข้อผิดพลาด 
  ๑.๖ ครบถ้วน (Complete) 
   *  มีข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างครบถ้วนสนับสนุนข้อสังเกตและข้อสรุป 
   *  มีหลักฐานประกอบข้อสังเกตอย่างเพียงพอ 
  ๑.๗ ทันเวลา (Timely) 
   *  เสนอรายงานภายในเวลาอันสมควร ไม่ชักช้า  
   *   เสนอรายงานภายใน ๒ เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ 
   *  ข้อมูลทันสมัย ทันต่อการปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องหรือความเสี่ยง  
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รหัส   ๒๕๐๐   กำรติดตำมผล 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้ 
๑) มีการก าหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
๒) มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปตามระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบที่ก าหนด 
๓) มีการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการโดยครบถ้วนทุกภารกิจงาน

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่หัวหน้าส่วนราชการ
สั่งการภายในเดือนกันยายน) 

๔) มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ในภาพรวม เพ่ือหาแนวทาง 
การพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   
ระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ/กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ/รายงานผล

การติดตามผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/บันทึก
เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

 

ค ำอธิบำย  : 
๑. กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบควรจัดท าเป็นแผนการติดตาม ซึ่งประกอบด้วย วิธีการ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบในทุกประเด็นการตรวจสอบ
และสรุปผลการติดตามพร้อมหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มีการเลื่อน /เปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การติดตามผลควรระบุก าหนดการใหม่ ปัญหา สาเหตุไว้ด้วย ทั้งนี้ การน าเสนอรายงานการติดตามผล
การตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการสามารถเสนอพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้  

๒. การรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ จะพิจารณาเฉพาะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการสั่งการภายในเดือนกันยายนเท่านั้น ส าหรับรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการภายหลังเดือนกันยายนจะไม่น ามาพิจารณา 

  

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๖)  การติดตามผลการตรวจสอบ 
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กำรสรุปผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
 การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นการน าเสนอสภาพ
ข้อเท็จจริงที่พบจากการประเมิน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ   
 การสรุปผลการประเมินจะสรุปผลเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  

๑. สรุปผลกำรประเมินระดับประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำ  
 เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นการพิจารณาว่ามีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับคะแนนใด 

 

ระดับคะแนน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ ๑ ข้อ ด าเนินการ ๒ ข้อ ด าเนินการ ๓ ข้อ ด าเนินการ 4 ข้อ 

  

 ๒. สรุปผลกำรประเมินระดับด้ำนที่ใช้ประเมิน 
 เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละด้านการประเมิน โดยน าคะแนนที่ได้รับในแต่ละประเด็น
มาค านวณหาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน และคูณด้วยน้ าหนักออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 โดยการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านที่ใช้ประเมิน ดังนี้ 

ด้ำนกำรประเมิน น้ ำหนัก 

๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance) 

๒. ด้านบุคลากร (Staff) 

๓. ด้านการจัดการ (Management) 

๔. ด้านกระบวนการ (Process) 

๐.๑๕ 

๐.๒๐ 

๐.๓๐ 

๐.๓๕ 

รวม ๑ 
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 ๓. สรุปผลกำรประเมินระดับภำพรวม 

เป็นการสรุปผลการประเมินโดยน าผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของแต่ละด้านที่ใช้ประเมิน
มาประเมินผลเป็นภาพรวม ดังนี้ 

ผลกำรประเมิน คะแนน 

เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 

เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (Partially Conforms : PC) ๒.๐๐ – ๒.๙๙ 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Does not Conforms : DNC) ๐.๐๐ – ๑.๙๙ 
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ระบบแรงจูงใจและประกำศกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
 ส าหรับแรงจูงใจเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีแรงจูงใจในการพัฒนางานและมีแรงผลักดัน
ในการเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จะมีการสร้างแรงจูงใจ ดังนี้  
 ๑. ส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  (General Conforms : GC) จะได้รับ
ใบรับรองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 ๒. ส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) สามารถ
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า “ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ”   
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บทท่ี ๔ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 

 

 ขอบเขตการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐก าหนดบนพ้ืนฐานที่ว่างานตรวจสอบภายใน
จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ . ๒๕๕๑ คู่มือ/แนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนด รวมถึงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ นโยบาย
และวิธีการท างาน แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งขอบเขตที่ก าหนดนี้
ได้รวมถึงความสัมพันธ์ในบทบาทของส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน กระบวนการก ากับดูแล
ของส่วนราชการ กระบวนการปฏิบัติงาน เครื่องมือและเทคนิคที่น ามาใช้ในการจัดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ทั้งนี้ ขอบเขตของการประกันคุณภาพข้างต้น มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเกณฑ์ ขอบเขตของเนื้องาน  
และขนาดของหน่วยงาน เป็นต้น ส าหรับการน ามาพิจารณาด าเนินงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
ในแต่ละรอบของการประเมิน 
 

กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลางจะมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
 ๑. คัดเลือกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 ๒. แจ้งการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  
 ๓. ด าเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 ๔. น าผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมาวิเคราะห์และสรุปผล
การประเมิน และน าเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
 ๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและแจ้งผลการประเมิน
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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วิธีกำรประเมินผลกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ  
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการ

หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และประเมินผลตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพและการปฏิบัติงานที่ เป็นอยู่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเสนอ
ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
โดยมีแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

๑. ส่วนราชการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง  ตามแนวทาง
และรูปแบบที่ก าหนด พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแฟ้มข้อมูล (File) โดยการสแกน
พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 

๒. การสอบทานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นการสอบทานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในกับเอกสาร หลักฐานว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้ เอกสาร 
หลักฐานที่หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดส่ง ถือว่าครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว  
 ๓. สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในในเบื้องต้น กับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือยืนยันความครบถ้วน ถูกต้องของผลการประเมิน 
 ๔. น าเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการประเมินผล
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พิจารณาและรับรองผลการประเมินฯ แล้วแจ้งผลการประเมิน
ดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการทราบต่อไป 
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สรุปผลการประเมิน
เสนอคณะกรรมการ 

รายละเอียดขั้นตอนการประกันคุณภาพฯ สรุปได้ดังแผนภาพด้านล่างนี้ 
  

กรมบัญชีกลำง หัวหน้ำส่วนรำชกำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

หนังสือแจ้ง          
การเข้าประกัน

คุณภาพฯ  

 

คัดเลือก              
และพิจารณา 

น าเสนอหน่วยงาน    
เข้าสู่ระบบประกัน

คุณภาพฯ 
หัวหน้า         

ส่วนราชการ    
แจ้งหนว่ยงาน

ตรวจสอบภายใน 

รับทราบและ      
จัดส่งแบบประเมินผล

การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในด้วย

ตนเองพร้อมท้ัง
เอกสาร/หลักฐาน            

๑  

๔ 

 

ด าเนินการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์   

ที่ก าหนด 

ให้การสนับสนุน
กรมบัญชีกลาง        
ในด้านต่าง ๆ            
ที่เกี่ยวกับ               

การสอบทาน 

 

แจ้งผลการประเมิน
ให้ส่วนราชการทราบ 

ผู้บริหารสูงสุด
รับทราบ          

ผลการประเมิน 

๓ 

๒ 

๕  

รับทราบและปรับปรุง
ตามผลการประเมิน 
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บทสรุป 

  

 การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ และน าไปสู่การยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง   
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในได้ตระหนักและ
ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมาโดยตลอด จึงได้ด าเนินการ
สร้างความเข้มแข็งในด้านการตรวจสอบภายใน โดยการก าหนดมาตรฐาน ระเบียบ คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ รวมทั้งการด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งด าเนินการ
ในลักษณะของการเข้าสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พร้อมให้
ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะในอันที่จะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

การจัดให้มีการประกันคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินคุณภาพ
จากภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบุคคลภายในส่วนราชการ  และการประเมินคุณภาพ
จากภายนอกโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ล้วนเป็นช่องทางในการช่วยสร้างความม่ันใจให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อการด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่า มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และผลการตรวจสอบภายใน
สามารถช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ อันจะท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร 
ของหน่วยงาน ผู้รับการตรวจสอบและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บรรณำนุกรม 

 

กระทรวงการคลัง,  กรมบัญชีกลาง,  ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
 

กระทรวงการคลัง,  กรมบัญชีกลาง,  ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ. 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 

กระทรวงการคลัง,  กรมบัญชีกลาง,  กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน. 

 การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 

กรมบัญชีกลาง,  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. 

แนวทางการเสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
 

กรมบัญชีกลาง,  บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จ ากัด (ทริส).   

คู่มือ  ระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน   
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารคุณภาพโดยรวม  

(Total Quality Management)  
 

บริษัท  Mckinsey & Company.  เทคนิคการวิเคราะห์องค์กร ตามหลัก The McKinsey 7S  Model   
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หน้า 159 - 262                                                         คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕ 

 

ส ำนักก ำกับและพัฒนำกำรตรวจสอบภำครัฐ 
กรมบัญชีกลำง 
กระทรวงกำรคลัง                                                                

แนวทางการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ    

  
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๖ 
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บทน ำ 
 

  ตำมที่กรมบัญชีกลำงได้จัดท ำแนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน          
ของส่ วนรำชกำร พร้อมทั้ งแบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร                           
โดยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเริ่มใช้แบบประเมินตนเองดังกล่ำว  ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๐                   
จนถึงปัจจุบัน ตำมนัยหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่  กค ๐๔๑๖.๔/ว ๓๖๓ ลงวันที่  ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๐                 
เรื่อง แนวทำงกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ต่อมำกรมบัญชีกลำงได้ปรับปรุงแก้ไข
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ได้ก ำหนดขึ้นใหม่  
โดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในระดับสำกล ดังนั้น เพ่ือให้กำรประเมินผล                     
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำว จึงได้มีกำรปรับปรุงแบบประเมินตนเองขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในน ำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินวัดผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง                  
เป็นประจ ำทุกปี และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถติดตำมดูแลประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 
ในอันที่จะช่วยสนับสนุนให้งำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับส่วนรำชกำร 
   
 
 กรมบัญชีกลำง 
        กระทรวงกำรคลัง 
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สารบัญ 

บทที่ ๑ ๑ 

แนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๑ 

- หลักกำรและเหตุผล ๑ 

- ควำมหมำย ๒ 

- วัตถุประสงค์ ๒ 

- ประโยชน ์ ๒ 

- คุณลักษณะส ำคัญของกำรประเมินตนเอง ๓ 

- ก ำหนดระยะเวลำที่ท ำกำรประเมินตนเอง ๓ 

- เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินตนเอง ๓ 

- วิธีกำรประเมินตนเอง ๕ 

บทที่ ๒ ๗ 

กระบวนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๗ 

บทที่ ๓ ๙ 

แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๙ 

บทที่ ๔ ๑๕ 

กำรสรุปผลและกำรติดตำมผลกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๑๕ 

- กำรสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ๑๕ 

- กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ๒๓ 

บทสรุป ๒๔ 

ภำคผนวก ๒๕ 

แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๒๗ 

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๕๙ 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓ 

 

 

 



บทที่ ๑ 

แนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  
 

หลักกำรและเหตุผล   

 ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบั ติ งำนตรวจสอบภำยใน                      

ของส่วนรำชกำรได้ก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำนอย่ำงต่อเนื่อ ง เพ่ือให้           

กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในเป็นที่ยอมรับและน่ำเชื่อถือจำกหน่วยงำนรับตรวจและผู้บริหำรระดับต่ำงๆ              

ซึ่งมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหมวด ๑๓๑๑ เป็นกระบวนกำรหรือ

กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น เพ่ือก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

เป็นประจ ำ ว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรม                   

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร โดยรูปแบบกำรประเมินสำมำรถประเมินด้วยตนเอง                 

หรือสอบทำนโดยบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่ภำยในส่วนรำชกำรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในและ

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

  

 กรมบัญชีกลำงจึงได้จัดท ำแนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน                           
ของส่วนรำชกำร พร้อมทั้งแบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปี และมีเครื่องมือช่วยให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถปรับปรุงและติดตำมดูแลประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง ในอันที่จะช่วยสนับสนุนให้งำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับส่วนรำชกำร                                          
ซึ่งกรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในใช้แบบประเมินตนเองดังกล่ำว  ตั้งแต่ปีงบประมำณ             
พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ต่อมำกรมบัญชีกลำงได้ปรับปรุงและแก้ไขมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและ
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ได้ก ำหนดขึ้นใหม่ โดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำน                                   
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในระดับสำกล ตำมนัยหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๓๖๖ ลงวันที่         
๗ ตุลำคม ๒๕๕๔  ดังนั้น เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำว 
จึงได้ปรับปรุงแนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พร้อมทั้ง                   
แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรข้ึนใหม่  

๑๓๑๑ กำรประเมินผลจำกภำยใน 
กำรประเมินผลจำกภำยในส่วนรำชกำรต้องประกอบด้วย 
- กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  และ 
- กำรสอบทำนเป็นระยะๆ โดยกำรประเมินด้วยตนเอง หรือสอบทำนโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภำยใน                    
 ส่วนรำชกำรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ 

 

 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๒ 

 

ควำมหมำย  

 กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นกระบวนกำรในกำรสอบทำนและประเมิน
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน                    
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร เพ่ื อน ำผลกำรประเมิน
ตนเองไปพิจำรณำหำแนวทำงปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้พิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ             
ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
ที่ก ำหนดไว้หรือไม ่

๒. เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ในอันที่จะน ำมำซึ่งคุณภำพ                       
ของงำนตรวจสอบภำยใน 

๓. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

เป้ำหมำย 

 กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีเป้ำหมำย เพ่ือพัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน

ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 

ประโยชน์  

๑. ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีคุณภำพและผลงำน
เป็นที่ยอมรับจำกผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจ 

๒. ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

๓. ช่วยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนตรวจสอบภำยใน       
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

๔. ช่วยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีเครื่องมือในกำรสอบทำนกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง 
๕. ช่วยให้ผู้บริหำรทรำบผลกำรปฏิบัติงำนและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน

ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
๖. ช่วยให้ผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจมีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

ว่ำได้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของ            
ส่วนรำชกำร 
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คุณลักษณะส ำคัญของกำรประเมินตนเอง 

๑. ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. ค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 
๓. มองหำโอกำสที่จะพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 

ก ำหนดระยะเวลำที่ท ำกำรประเมินตนเอง 

 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรจัดให้มีกำรประเมินตนเอง (Self - Assessment) ปีละ ๑ ครั้ง 
และควรจัดให้มีกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและ             
ส่งส ำเนำแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลำงทรำบภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณถัดไปด้วย 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินตนเอง 

 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีคุณภำพได้รับกำรยอมรับและเชื่อถือจำก              
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจึงยึดถือกรอบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป             
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรเป็นเกณฑ์   
ในกำรประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 
 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
   ๑๐๑๐ กำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน มำตรฐำนและจริยธรรม 
    ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
 ๑๑๐๐ ควำมเป็นอิสระและควำมเท่ียงธรรม 
   ๑๑๑๐ ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน 
   ๑๑๑๑ กำรมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
   ๑๑๒๐ ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 
   ๑๑๓๐ ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม 
 ๑๒๐๐ ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ 
   ๑๒๑๐ ควำมเชี่ยวชำญ 
   ๑๒๒๐ ควำมระมัดระวังรอบคอบ 
   ๑๒๓๐ กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๑๓๐๐ กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
   ๑๓๑๐ กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
   ๑๓๑๑ กำรประเมินผลจำกภำยใน 
   ๑๓๑๒ กำรประเมินผลจำกภำยนอก 
   ๑๓๒๐ กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
   ๑๓๒๑ กำรระบุข้อควำม “เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” 
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   ๑๓๒๒ กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
 

 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 ๒๐๐๐ กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
  ๒๐๑๐ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
  ๒๐๒๐ กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
  ๒๐๓๐ กำรบริหำรทรัพยำกร 
  ๒๐๔๐ นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๐๕๐ กำรประสำนงำน 
  ๒๐๖๐ กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
  ๒๐๗๐ กำรใช้บริกำรตรวจสอบจำกภำยนอกและควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร 
 ๒๑๐๐ ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน 
  ๒๑๑๐ กำรก ำกับดูแล 
  ๒๑๒๐ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ๒๑๓๐ กำรควบคุม 
 ๒๒๐๐ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๒๐๑ ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผน 
  ๒๒๑๐ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
  ๒๒๒๐ กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๒๓๐ กำรจัดสรรทรัพยำกร 
  ๒๒๔๐ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 ๒๓๐๐ กำรปฏิบัติงำน 
  ๒๓๑๐ กำรรวบรวมข้อมูล 
  ๒๓๒๐ กำรวิเครำะห์และประเมินผล 
  ๒๓๓๐ กำรบันทึกข้อมูล 
  ๒๓๔๐ กำรก ำกับดแูลกำรปฏิบัติงำน 
 ๒๔๐๐ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๔๒๐ คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๔๓๐ กำรระบุข้อควำม “กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” 
  ๒๔๔๐ กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๔๕๐ กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม 
 ๒๕๐๐ กำรติดตำมผล 
 ๒๖๐๐ กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕ 

 

 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๑. ควำมซื่อสัตย์ 
๒. ควำมเที่ยงธรรม 
๓. กำรปกปิดควำมลับ 
๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ 

วิธีกำรประเมินตนเอง 

 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในประเมินตนเองด้วยกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ                  
ว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน      
ของส่วนรำชกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดไว้เป็นแนวทำงในกำรประเมิน 

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรจัดให้มีกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน            
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยวิธีกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

๑. กำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล  

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในแต่ละคนประเมินตนเอง                   
และน ำผลกำรประเมินของแต่ละคนมำหำรือร่วมกัน พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ                    
กำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำหำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๒. กำรประเมินตนเอง โดยประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอำจมอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในหนึ่งคนหรือแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเป็นผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และน ำผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมให้ผู้ตรวจสอบภำยในร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค                
ในกำรปฏิบัติงำนและสรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งร่วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๖ 

 

๓. กำรประเมินตนเอง โดยบุคคลอ่ืนภำยในส่วนรำชกำร 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะท ำงำนที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน และมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน                 
ของส่วนรำชกำร เช่น ผู้ตรวจสอบภำยในที่โยกย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งอ่ืน ระยะเวลำไม่ควรเกิน ๑ ปี เป็นต้น             
เป็นผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และน ำผลกำรประเมินดังกล่ำว          
เข้ำที่ประชุมให้ผู้ตรวจสอบภำยในร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำน
และสรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งร่วมกันพิจำรณำ                       
หำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรประเมินด้วยตนเอง โดยผู้ตรวจสอบ
ภำยในหรือโดยบุคคลอ่ืนภำยในส่วนรำชกำร โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือ
ควำมพร้อมของบุคลำกรที่จะประเมินตำมลักษณะวิธีกำรประเมินตนเองดังกล่ำว เช่น โครงสร้ำงของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน จ ำนวนบุคลำกร และระยะเวลำในกำรประเมิน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในควรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหำ และควำมถี่ของกำรรำยงำนผลกำรประเมิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 

กระบวนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 

กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นกระบวนกำรในกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำน          
ในรอบปีที่ผ่ำนมำว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร รวมทั้งวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรหำแนวทำงพัฒนำและ
ปรับปรงุกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรสรุปได้ดังนี้ 

๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในแต่ละคนด ำเนินกำรประเมิน
ตนเองโดยกำรให้ค่ำคะแนนในแต่ละข้อเป็นรำยบุคคล หรือหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมอบหมำยให้
ผู้ตรวจสอบภำยในหนึ่งคนหรือแต่งตั้งคณะท ำงำนเป็นผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่กรมบัญชีกลำง
ก ำหนดไว้เป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเอง  

๒. รวบรวมผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคลหรือผลกำรประเมินจำกผู้ตรวจสอบภำยในหรือ
คณ ะท ำงำนที่ ได้ รั บมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบประเมิ นตน เอง และประชุ มหำรือ ร่ วมกั น  โดย ให้                                 
ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

๓. วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือหำแนวทำง
ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

๔. สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยน ำคะแนน                 
ในแต่ละข้อสรุปภำพรวมแต่ละหมวดหรือแต่ละด้ำน โดยน ำคะแนนที่ได้มำค ำนวณเป็นร้อยละและแสดง                   
ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย เช่น กรำฟแท่ง กรำฟวงกลม เป็นต้น   

๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองพร้อมทั้งแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ และจัดส่งส ำเนำแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลำงทรำบ 

๖. แจ้งผลกำรประเมินตนเองและแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในทุกคนทรำบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพ   

๗. ปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด โดยให้             
มีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ 

๘. ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรติดตำมดังกล่ำวเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบเป็นประจ ำทุกปี 
  

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๘ 

 

แผนภำพแสดงกระบวนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบ

ภำยในแต่ละคนด ำเนินกำรประเมินตนเอง             

โดยกำรให้ค่ำคะแนนในแต่ละข้อเป็นรำยบุคคล 

และรวบรวมผลกำรประเมินตนเอง                  

ในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมอบหมำยให้

ผู้ตรวจสอบภำยในหนึ่งคนหรือแต่งตั้งคณะท ำงำนเป็น

ผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน 

หรือ 

ประชุม/หำรือ เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในเบื้องต้น 

วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในและเสนอแนะ                                 

แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ 

จัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุง 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม                                           

ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 

จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองและแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ           

เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ  

และจัดส่งส ำเนำแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลำงทรำบ 

แจ้งผลกำรประเมินตนเองและแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ                  

ให้ผู้ตรวจสอบภำยในทรำบและปฏิบัติ  

 

ปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ 

ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ  
และจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 



บทที่ ๓ 

แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

 แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร กรมบัญชีกลำงจัดท ำขึ้น 
เพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด           
ในกำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น โดยแบบประเมินตนเองแบ่งเป็น 
๕ ส่วน ดังนี้   

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประเมินตนเอง โดยให้ระบุชื่อหน่วยงำนและกระทรวง            
ที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสังกัดอยู่ พร้อมทั้งจ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและรำยชื่อ           
ผู้ตรวจสอบภำยใน  

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรประเมินควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

เป็นค ำถำมให้ผู้ตรวจสอบภำยในแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน  เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรหรือไม่ พร้อมทั้งแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือหำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุง                      
กำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น โดยหำกมีกำรปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำวจะให้คะแนนควำมเห็นว่ำกำรปฏิบัติมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ซ่ึงกำรให้คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ N/A มีควำมหมำย ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับ ค ำอธิบำย 
๕ ดีมำก มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมำก หรือปฏิบัติได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๙๑ ของงำน 
๔ ดี มีกำรปฏิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี  แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัติ ได้ร้อยละ                

๗๑ – ๙๐ ของงำน 
๓ พอใช้ มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงบำงประกำร หรือปฏิบัติได้ร้อยละ                

๕๑ – ๗๐ ของงำน 
๒ น้อย มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ ๓๑ – ๕๐ ของงำน 
๑ น้อยมำก มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมำก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๓๐ ของงำน 
๐ ไม่ปฏิบัติ ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

N/A ไม่มีเหตุกำรณ์
เกิดขึ้น 

ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
หำกข้อใดระบุเป็น N/A จะเห็นได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ใน                     
กำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งกำรค ำนวณจะไม่น ำข้อที่มีผลกำรประเมิน N/A มำค ำนวณรวม 

 

 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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โดยก ำหนดโครงสร้ำงของค ำถำมในแบบประเมินตนเอง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐๐  
วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี 
และควำมรับผดิชอบ 

๑๑๑๑  
กำรมีปฏสิัมพันธ์
โดยตรงกับหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 

๑๑๐๐  
ควำมเป็นอิสระและ          
ควำมเที่ยงธรรม 

๑๒๐๐  
ควำมเชี่ยวชำญและ 

ควำมระมัดระวังรอบคอบ 

๑๓๐๐  
กำรประกันและ          
กำรปรับปรุงคุณภำพงำน 

๑๑๑๐  
ควำมเป็นอิสระ
ภำยในหน่วยงำน 

๑๑๒๐  
ควำมเที่ยงธรรม
ของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน 

๑๑๓๐  
ข้อจ ำกัดของ  
ควำมเป็นอิสระหรือ
ควำมเทีย่งธรรม 

๑๒๑๐  
ควำมเชี่ยวชำญ 

๑๒๒๐  
ควำมระมัดระวัง
รอบคอบ 

๑๒๓๐  
กำรพัฒนำวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง 

๑๓๑๐  
กำรประเมิน         
กำรประกันและ
ปรับปรุงคณุภำพงำน 

๑๓๑๑ 

กำรประเมินผลจำก
ภำยใน 

๑๓๑๒ 

กำรประเมินผลจำก
ภำยนอก 

๑๓๒๐  
กำรรำยงำนผล      
กำรประเมิน         
กำรประกันและ
ปรับปรุงคณุภำพงำน 

๑๓๒๑ 

กำรระบุข้อควำม 
“เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรตรวจสอบภำยใน” 

๑๓๒๒ 

กำรเปิดเผย                 
กำรไม่ปฏิบัติงำน 
ตำมมำตรฐำน           
กำรตรวจสอบภำยใน 

๑๐๑๐  
กำรก ำหนด           
ค ำนิยำมของ         
กำรตรวจสอบ
ภำยใน มำตรฐำน
และจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในไว้
ในกฎบัตร             
กำรตรวจสอบ
ภำยใน 
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มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

๒๐๐๐  
กำรบริหำรงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

๒๑๐๐  
ลักษณะของงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

๒๒๐๐  
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

๒๓๐๐  
กำรปฏิบัติงำน 

๒๐๑๐  
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

๒๐๒๐  
กำรเสนอและอนุมตัิ
แผนกำรตรวจสอบ 

๒๐๓๐  
กำรบริหำรทรัพยำกร 

๒๐๔๐  
นโยบำยและแนวทำง        
กำรปฏิบัติงำน 

๒๐๕๐  
กำรประสำนงำน 

๒๐๖๐  
กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

๒๐๗๐  
กำรใช้บริกำรตรวจสอบ
จำกภำยนอกและ                  
ควำมรับผิดชอบของ              
ส่วนรำชกำร 

๒๑๑๐  
กำรก ำกับดูแล 

๒๑๒๐  
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

๒๑๓๐  
กำรควบคุม 

๒๒๑๐  
กำรก ำหนดวัตถุประสงค ์

๒๒๒๐  
กำรก ำหนดขอบเขต      
กำรปฏิบัติงำน 

๒๒๓๐  
กำรจัดสรรทรัพยำกร 

๒๒๔๐  
แผนกำรปฏิบัติงำน 

๒๓๑๐  
กำรรวบรวมข้อมูล 

๒๓๒๐  
กำรวิเครำะห์และ
ประเมินผล 

๒๓๓๐  
กำรบันทึกข้อมูล 

๒๓๔๐  
กำรก ำกับดูแล            
กำรปฏิบัติงำน 
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มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน (ต่อ) 

๒๔๑๐  
หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน 

๒๕๐๐  
กำรติดตำมผล 

๒๖๐๐  
กำรยอมรับสภำพ      
ควำมเสีย่งของ        
ฝ่ำยบรหิำร 

๒๔๒๐  
คุณภำพของรำยงำนผล    
กำรปฏิบัติงำน 

๒๔๓๐  
กำรระบุข้อควำม “กำรปฏิบตัิงำนเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” 

๒๔๔๐  
กำรเผยแพรผ่ลกำรปฏิบตัิงำน 

๒๔๕๐  
กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม 

๒๔๐๐  
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 
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 ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นกำรน ำคะแนนที่ได้ในแต่ละค ำถำมมำสรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน             
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในภำพรวมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยกำรสรุปผลในแต่ละข้อหรือสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมในแต่ละหมวดหรือสรุปผล                       
กำรประเมินในภำพรวมในแต่ละด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน และจริยธรรม          
กำรปฏิบัติงำน  
 
  ส่วนที่ ๔ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือควำมคิดเห็น 
   เป็นกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินที่ เกิดขึ้น โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมิน                  
กับมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ก ำหนด 
เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หำสำเหตุของปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดในแต่ละเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นได้จำก
สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร เช่น โครงสร้ำงงำนตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
อัตรำก ำลังไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น และเกิดขึ้นได้จำกสภำพแวดล้อมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
เช่น ผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง เป็นต้น 

๑. กรณี ที่ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ไม่มี กำรปฏิ บั ติ  หรือมี กำรปฏิบั ติ                 
แต่ยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของ             
ส่วนรำชกำรที่ก ำหนด (ข้อใดมีคะแนนตั้งแต ่๐ – ๔) ถือเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด พร้อมทั้งหำแนวทำงในกำรปรับปรุง                  
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรน ำผลกำรประเมินมำปรึกษำหำรือ
ร่วมกันภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนได้แสดงควำมคิดเห็นและ
ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเกิดผลส ำเร็จ 

๒. กรณีที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน     
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ก ำหนด (ข้อใดมีคะแนน ๕) 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรหำรือร่วมกันภำยในหน่วยงำน เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงพัฒนำ         
งำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น  

- น ำแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือ
สำกลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

จริยธรรมกำรปฏิบัติงำน 

ควำมซื่อสัตย ์ ควำมเที่ยงธรรม กำรปกปิดควำมลับ ควำมสำมำรถในหน้ำที ่



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๔ 

 

- ศึกษำหำควำมรู้ เพ่ิม เติมอยู่ตลอดเวลำในเรื่องต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ               
งำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น               
เช่น  แนวคิด หลักกำร หรือเทคนิควิธีกำรใหม่ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้                        
ในกำรปฏิบัติงำน ระบบงำนที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

- แลกเปลี่ ยน เรียนรู้กับหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหน่ วยงำน อ่ืนๆ              
เพ่ือหำแนวทำงท่ีดีหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 

- รักษำระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนในเรื่องหรือประเด็นต่ำงๆ ที่ เป็น          
กำรปฏิบัติงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง 

- ก ำหนดเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผล           
กำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ  

 
  ส่วนที่ ๕ แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงส ำหรับเรื่องหรือประเด็นที่เป็นโอกำส   
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มำจัดท ำแผนกำรพัฒ นำและปรับปรุง                          
โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
และปรับปรุงที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในอำจมีข้อจ ำกัดในเรื่องบุคลำกรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจส่งผลให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในไม่สำมำรถปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงที่ก ำหนดไว้ทั้งหมดได้ หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในจึงต้องจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงตำมล ำดับควำมส ำคัญ โดยหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในควรวำงแผนในเรื่องหรือประเด็นที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน 
  ทั้งนี้  แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนควรก ำหนดเรื่องที่ปรับปรุง 
กระบวนกำร/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ และงบประมำณที่จ ำเป็นต้องใช้ เพ่ือให้แผนกำรพัฒนำ 
และปรับปรุงดังกล่ำวน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภำพ 
 
 



บทที่ ๔ 

กำรสรุปผลและกำรติดตำมผลกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 

 เมื่อหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมแบบประเมินตนเองในแต่ละข้อค ำถำม  
เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรม         
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรหรือไม่ เพียงใดแล้ว หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน
และสรุปผลกำรประเมินตนเอง เพ่ือหำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

กำรสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในน ำคะแนนที่ได้ประเมินในแต่ละค ำถำม 
มำสรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำรในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

  ๑. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนแต่ละเรื่องมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด โดยน ำคะแนนที่ได้จำกกำรตอบค ำถำมแต่ละข้อ มำสรุปกำรปฏิบัติงำนที่ดี                
และโอกำสในกำรปรับปรุง ดังนี้ 

 - ห ำก ข้ อ ใด มี ค ะ แ น น  ๕  จ ะ เห็ น ได้ ว่ ำ เรื่ อ งดั ง ก ล่ ำ ว มี ก ำ ร ป ฏิ บั ติ แ ล ะ                       
มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับดีมำก ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 - หำกข้อใดมีคะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ หรือ ๔ จะเห็นได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่มีกำรปฏิบัติหรือ                  
มีกำรปฏิบัติได้บำงส่วน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรถือโอกำสปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น ในเรื่องกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ๐ เนื่องจำก
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไม่ได้น ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ดังนั้น 
จึงควรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน โดยให้น ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงมำเป็นข้อมูล ในกำรก ำหนดขอบเขต              
กำรตรวจสอบด้วย 

 - หำกข้อใดระบุเป็น N/A จะเห็นได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้          
ในกำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งกำรค ำนวณจะไม่น ำข้อที่มีผลกำรประเมิน N/A มำค ำนวณรวม อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในควรระบุข้อจ ำกัดที่ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ เช่น หมวด ๑๓๒๑           
ในเรื่องกำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน เนื่องจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนได้           
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  ตำมผล              
กำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐของกรมบัญชีกลำง ดังนั้น ค ำถำมข้อนี้หน่วยงำน 
ที่ได้มำตรฐำนฯ แล้ว ไม่ต้องประเมินแต่ให้ระบุเป็น N/A ส ำหรับหน่วยงำนที่ยังไม่ผ่ำนมำตรฐำนฯ จะต้อง
ประเมินในค ำถำมข้อนี้ด้วย 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๖ 

 

 ๒. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ทรำบภำพรวมกำรปฏิบัติแต่ละหมวดว่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ในระดับใด            
โดยมีกำรค ำนวณ ดังนี้  

การค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวด คือ คะแนนรวมของทุกข้อในแต่ละหมวด ÷ จ ำนวนข้อทั้งหมดของหมวดนั้น  ๆ 

การค านวณหาคะแนนร้อยละของแต่ละหมวด คือ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวด ÷ ๕ x ๑๐๐  
 

จำกคะแนนร้อยละที่ค ำนวณ สำมำรถสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ดังนี้ 
 

ระดับ ค่ำคะแนน          
ร้อยละที่ได้ 

ค ำอธิบำย 

ดีมำก  ๙๑ - ๑๐๐% กำรปฏิบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

ดี ๗๑ – ๙๐ % กำรปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์ดี                         
แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย  

พอใช้ ๕๑ – ๗๐ % กำรปฏิบัติบำงส่วนเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์พอใช้               
แต่ต้องปรับปรุงบำงประกำร  

น้อย ๓๑ – ๕๐ % กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก  
น้อยมำก ๑ – ๓๐ % กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ ต้องปรับปรุงมำก 
ไม่ปฏิบัติ ๐ % ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน  

  

 เมื่อน ำคะแนนร้อยละที่ค ำนวณได้มำสรุปว่ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร โดยมีกำรปฏิบัติที่ดี              
ในข้อใดหมวดใด และกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรหำโอกำส                
ในกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยพิจำรณำดังนี้ 

- หำกมำตรฐำนหมวดใดมีคะแนนร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ % จะเห็นได้ว่ำมีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร อยู่ในระดับดีมำก               
ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

- หำกมำตรฐำนหมวดใดมีคะแนนร้อยละ ๐ – ๙๐ % จะเห็นได้ว่ำกำรปฏิบัติงำน            
ยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร   
มีเรื่องท่ีต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม ถือว่ำเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 ดังนั้น หำกมำตรฐำนหมวดใดที่กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรหรือมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะต้องน ำเรื่องดังกล่ำว มำด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนฯ                   
และให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๗ 

 

ตัวอย่ำง 

กำรสรุปผลแสดงในรูปกำรค ำนวณแต่ละหมวด ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรประเมิน คะแนนประเมินได ้
หมวด ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบ           

ค ำนิยำมของงำนตรวจสอบภำยใน และมำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

 
 

๕ 

๒. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร ๕ 
๓. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

ได้ปฏิบัติเป็นระยะๆ ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดและมีกำรน ำเสนอ กฎบัตรที่ได้
ทบทวนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ  

 
๓ 

๔. กำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน             
ได้เผยแพร่ให้ทรำบทั่วกันในส่วนรำชกำร 

๕ 

๕. กำรปฏิบัติตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมกฎบัตรที่ก ำหนด 

๕ 

คะแนนรวมของทุกข้อในแต่ละหมวด  ๒๓ 
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวด 

(คะแนนรวมของทุกข้อในแต่ละหมวด ๒๓ คะแนน ÷ จ ำนวนข้อทั้งหมดของหมวดนั้น  ๆ๕ ข้อ)  
๔.๖๐ 

คะแนนร้อยละของแต่ละหมวด 
(คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวด ๔.๖๐ คะแนน ÷ ๕ x ๑๐๐)   

๙๒.๐๐ 

 
สรุปผลการประเมินในแต่ละหมวด 

ผลกำรประเมินหมวด ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยรวม               
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๐ คะแนน จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ มีผลกำรประเมิน
อยู่ ในระดับดีมำก แสดงให้ เห็นว่ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่           
และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ 
ยกเว้น กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในที่ยังไม่มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปีตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด    

ทั้งนี้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสรุปผลกำรประเมินตนเองและน ำเสนอให้หัวหน้ำ              
ส่ วนรำชกำรทรำบในลักษณะของแผนภำพรูปแบบต่ ำงๆ เพ่ือใช้ ในกำรเปรียบ เที ยบข้อมูลและ                            
ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม เป็นต้น 

 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๘ 

 

ตัวอย่ำง 
กำรน ำเสนอโดยแสดงเป็นแผนภำพ 

 
แผนภูมิแท่ง  (แสดงคะแนนในแต่ละหมวด) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ 

๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ค ำนิยำมของงำนตรวจสอบ
ภำยใน และมำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

๒. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๓. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติเป็นระยะๆ   
 ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดและมีกำรน ำเสนอ กฎบัตรทีไ่ด้ทบทวนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ 

๔. กำรเผยแพร่กฎบตัรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้เผยแพร่ให้ทรำบท่ัวกัน  
 ในส่วนรำชกำร 

๕. กำรปฏิบัตติำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัตไิด้                         
ตำมกฎบตัรที่ก ำหนด 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๙ 

 

แผนภูมิวงกลม  (แสดงค่ำร้อยละในแต่ละหมวด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ทรำบภำพรวมของกำรปฏิบัติว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำน                   

ด้ำนคุณสมบัติ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในระดับใด 
โดยมีกำรค ำนวณ  ดังนี้ 
การค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้าน คือ คะแนนรวมของทุกหมวดในแต่ละด้ำน ÷ จ ำนวนหมวดของด้ำนนั้นๆ    
การค านวณหาคะแนนร้อยละของแต่ละด้าน คือ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้ำน ÷ ๕ x ๑๐๐   

 จำกคะแนนร้อยละที่ค ำนวณได้ สำมำรถสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกับกำรสรุปผล          
ในแต่ละหมวด 

 

 

 

 

ข้อที ่๕  ข้อที่ ๑ 

ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๔ 

ข้อที่ ๓ 

๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไดก้ ำหนดวัตถปุระสงค์ อ ำนำจหนำ้ที ่ควำมรับผิดชอบ ค ำนยิำมของงำนตรวจสอบภำยใน และ
มำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

๒. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๓. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน โดยหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติเป็นระยะๆ                   
ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดและมีกำรน ำเสนอกฎบัตรที่ได้ทบทวนใหห้ัวหนำ้สว่นรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ 

๔. กำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้เผยแพร่ให้ทรำบทั่วกันในส่วนรำชกำร  

๕. กำรปฏิบัติตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติได้ตำมกฎบัตรที่ก ำหนด 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๒๐ 

 

ตัวอย่ำง 

กำรสรุปผลแสดงในรูปกำรค ำนวณแต่ละด้ำน 

เช่น มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ ประกอบด้วย ๔ หมวด ๑.วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ             
๒.ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม ๓.ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ ๔.กำรประกันและ   
กำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน  
คะแนนประเมินได ้

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (๕ ข้อ)  ๔.๖๐ 
๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม (๗ ข้อ) ๕ 
๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ (๑๓ ข้อ) ๔.๖๐ 
๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (๑๐ ข้อ) ๔.๕๐ 

คะแนนรวมของทุกหมวดในแต่ละด้ำน  ๑๘.๗๐ 
   คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้ำน 

(คะแนนรวมของทุกหมวดในแต่ละด้ำน ๑๘.๗๐ คะแนน ÷ จ ำนวนหมวดของด้ำนนั้น  ๆ๔ หมวด) 
๔.๖๗ 

คะแนนร้อยละของแต่ละด้ำน 
(คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้ำน ๔.๖๗ คะแนน ÷ ๕ x ๑๐๐)       

๙๓.๔๐ 

 
สรุปผลการประเมินในแต่ละด้าน 
 
 ผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ  โดยรวมอยู่ ในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗ คะแนน                    
จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ มีผลกำรประเมินอยู่ ในระดับดีมำก แสดงให้ เห็นว่ำ                           
มีกำรด ำเนินงำนในแต่ละหมวด ดังนี้ 
 ๑. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก 
ยกเว้น กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในที่ยังไม่มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 
 ๒. ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ
ทีก่ ำหนด 
 ๓. ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ยกเว้น              
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่ในระดับน้อย 
 ๔. กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ยกเว้น กำรประกัน
และกำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในที่ได้มีกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ                        
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน แต่ยังไม่ได้วำงแผนในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงคุณภำพงำน 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๒๑ 

 

ตัวอย่ำง 
กำรน ำเสนอโดยแสดงเป็นแผนภำพ 

 

แผนภูมิแท่ง  (แสดงคะแนนทั้ง ๔ หมวด) 
 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิวงกลม  (แสดงค่ำร้อยละทั้ง ๔ หมวด) 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวด ๑๐๐๐ 

+92 

หมวด  ๑๑๐๐ หมวด  ๑๒๐๐ 

หมวด  ๑๓๐๐ 

หมวด ๑๐๐๐ 

+92 

หมวด ๑๑๐๐ หมวด ๑๒๐๐ หมวด ๑๓๐๐ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๒๒ 

 

นอกจำกนี้  กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถ                        
สรุปในภำพรวมที่แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของมำตรฐำนแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนแต่ละด้ำนสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ                 
มำกน้อยเพียงใด มีกำรปฏิบัติที่ดี และโอกำสในกำรปรับปรุงหมวดใด 

 
 

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนแต่ละด้ำนสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ                
มำกน้อยเพียงใด มีกำรปฏิบัติที่ดี และโอกำสในกำรปรับปรุงข้อใด 

 
 

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนแต่ละด้ำนสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ                  
มำกน้อยเพียงใด มีกำรปฏิบัติที่ดี และโอกำสในกำรปรับปรุงเรื่องใด 
 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสรุปผลกำรประเมินตนเองได้ ๓ วิธี ดังกล่ำวข้ำงต้น หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสรุปวิธีกำรอ่ืนที่มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรประเมิน  

 

ข้อดีข้อเสียของการประเมินในแต่ละวิธี  ดังนี้ 

 วิธีที่ ๑ กำรประเมินและสรุปผลที่สำมำรถท ำได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว โดยสำมำรถทรำบ ได้ทันทีว่ำ             
มีเรื่องหรือประเด็นใดบ้ำงที่ควรปรับปรุง แต่ไม่สำมำรถสรุปผลในภำพรวมของกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนฯ 

 วิธีที่ ๒ และวิธีที่ ๓ กำรประเมินและสรุปผลค่อนข้ำงยุ่ งยำก แต่สำมำรถมองเห็นภำพรวมและ              
ควำมสอดคล้องของกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนฯ ได้อย่ำงชัดเจน ท ำให้ทรำบได้ว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนฯ           
ในแต่ละข้อหรือแต่ละหมวดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรปฏิบัตติำม 

มำตรฐำนแต่ละด้ำน 
 

กำรปฏิบัตติำม 

มำตรฐำนแต่ละหมวด 

กำรปฏิบัตติำม 

มำตรฐำนแต่ละข้อ 
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กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 

เมื่อหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรประเมินตนเอง และวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค 
ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเรียบร้อยแล้ว หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในควรติดตำมผลว่ำได้มีกำรน ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงดังกล่ำวไปปฏิบัติงำนหรือไม่  เพียงใด 
โดยมีกำรติดตำม ดังนี้ 

๑. กำรติดตำมโดยกำรก ำกับดูแลเป็นระยะๆ เช่น รำยไตรมำส เป็นต้น เพ่ือติดตำมว่ำสำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดหรือไม่ อย่ำงไร มีปัญหำอุปสรรคใดบ้ำง             
ที่จะต้องแก้ไข เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมแผนที่ก ำหนด 

๒. กำรติดตำมเมื่อสิ้นปีงบประมำณ เพ่ือติดตำมและประเมินผลว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็น ไปตำม           
แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด และกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ 
และมีประสิทธิภำพอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งควรสรุปผลกำรติดตำมและจัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรติดตำมเสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทรำบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทสรุป 
 

 กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน              
ของส่วนรำชกำร เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัด พร้อมทั้งโอกำสในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
นอกจำกนี้ กำรจัดให้มีกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในมีคุณภำพสร้ำงควำมน่ำเชื่อและกำรยอมรับจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยรับตรวจ     
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แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๒๖ 
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แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
(Self – Assessment) 

 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ได้พิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ             
ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร           
ที่ก ำหนดไว้หรือไม ่

๒. เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ในอันที่จะน ำมำซึ่งคุณภำพของ            
งำนตรวจสอบภำยใน 

๓. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ค ำชี้แจงกำรกรอกแบบประเมินตนเอง 

 แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แบ่งเป็น ๕ ส่วน จ ำนวน    หน้ำ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมินตนเอง โดยให้ระบุชื่อหน่วยงำนและกระทรวงที่หน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในสังกัดอยู่ พร้อมทั้งจ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและรำยชื่อผู้ตรวจสอบภำยใน  
 

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรประเมินควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน                   
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

๑. ระบุ เครื่องหมาย √ ลงในช่อง ผลการประเมิน ว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน                  
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในแต่ละเรื่องหรือไม่               
หำกมีกำรปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำว ให้คะแนนควำมเห็นว่ำกำรปฏิบัติมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด โดยกำรให้คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ N/A ซ่ึงแต่ละหมำยเลขและอักษร มีควำมหมำย ดังนี้  
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คะแนน ระดับ ค ำอธิบำย 
๕ ดีมำก มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมำก หรือปฏิบัติได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๙๑ ของงำน 
๔ ดี มีกำรปฏิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี  แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัติ ได้ร้อยละ                

๗๑ – ๙๐ ของงำน 
๓ พอใช้ มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้  แต่ต้องปรับปรุงบำงประกำร หรือปฏิบัติได้ร้อยละ                

๕๑ – ๗๐ ของงำน 
๒ น้อย มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ ๓๑ – ๕๐ ของงำน 
๑ น้อยมำก มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมำก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๓๐ ของงำน 
๐ ไม่ปฏิบัติ ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

N/A ไม่มี
เหตุกำรณ์
เกิดขึ้น 

ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
หำกข้อใดระบุเป็น N/A จะเห็นได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ใน                     
กำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งกำรค ำนวณจะไม่น ำข้อที่มีผลกำรประเมิน N/A มำค ำนวณรวม 
โปรดระบุข้อจ ำกัด ลงในช่อง ปัญหา/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข 

 
ตำรำงแสดงคะแนนร้อยละ สำมำรถสรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน ดังนี้ 
 

ระดับ ค่ำคะแนน          
ร้อยละที่ได้ 

ค ำอธิบำย 

ดีมำก  ๙๑ - ๑๐๐% กำรปฏิบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

ดี ๗๑ – ๙๐ % กำรปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์ดี                          
แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย  

พอใช้ ๕๑ – ๗๐ % กำรปฏิบัติบำงส่วนเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์พอใช้               
แต่ต้องปรับปรุงบำงประกำร  

น้อย ๓๑ – ๕๐  % กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก  
น้อยมำก ๑ – ๓๐  % กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ ต้องปรับปรุงมำก 
ไม่ปฏิบัติ ๐ % ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน  
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 ๒. ค ำถำมในแต่ละข้อให้ผู้ตรวจสอบภำยในแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน เพ่ือหำโอกำสในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒.๑ กรณีท่ีไม่มีกำรปฏิบัติ  

โปรดระบุปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ และ 

จะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร ลงในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข 

๒.๒ กรณีท่ีมีกำรปฏิบัติ แต่ประสิทธิผลและประสิทธิภำพยังไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร  

โปรดระบุกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  

ที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ และจะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร ลงในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัดและ                     

แนวทางแก้ไข 

 หมำยเหตุ กรณีข้อมูลในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข มีรำยละเอียดมำก 
ไม่สำมำรถกรอกใส่ในช่องดังกล่ำวได้ให้ผู้ประเมินระบุตัวเลขส ำหรับใช้อ้ำงอิงถึงรำยละเอียดปัญหำอุปสรรคหรือ
ข้อจ ำกัดนั้น ส่วนรำยละเอียดปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดดังกล่ำว ให้น ำไปกรอกใส่ในเอกสำรแนบเพ่ิมเติมและ              
ระบุกำรอ้ำงอิงนั้นก ำกับไว้ เช่น 
 - มำตรฐำน ๑๑๒๐ ซึ่งมีค ำถำมเพียงข้อเดียว  ให้ระบุในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัด
และแนวทางแก้ไข เป็นตัวเลขอ้ำงอิงว่ำ ๑๑๒๐  
 - มำตรฐำน ๑๑๓๐ ของค ำถำมข้อที่ ๑ ให้ระบุในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัดและ   
แนวทางแก้ไข เป็นตัวเลขอ้ำงอิงว่ำ ๑๑๓๐ (๑) 
 ส ำหรับปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ให้ระบุกำรอ้ำงอิง เช่น 
 - เรื่องควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ของค ำถำมข้อที่ ๑  ให้ระบุในช่อง ปัญหา /
ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข เป็น Int.(๑) 
 - เรื่องควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ของค ำถำมข้อที่ ๒ ให้ระบุในช่อง ปัญหา /
ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข เป็น Obj.(๒) 
 - เรื่องกำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ของค ำถำมข้อที่  ๑ ให้ระบุในช่อง 
ปัญหา /ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข เป็น Con.(๑) 
 - เรื่องควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ของค ำถำมข้อที่ ๓ ให้ระบุในช่อง 
ปัญหา /ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข เป็น Com.(๓) 
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 ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นกำรน ำคะแนนที่ได้ในแต่ละค ำถำมมำสรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน             
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในภำพรวมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยกำรสรุปผลในแต่ละข้อหรือสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมในแต่ละหมวดหรือสรุปผล                  
กำรประเมินในภำพรวมในแต่ละด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและ
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำน 
 
 ส่วนที่ ๔ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือควำมคิดเห็น 
   เป็นกำรวิ เครำะห์ผลกำรประเมินที่ เกิดขึ้น โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมิน                  
กับมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ก ำหนด 
เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หำสำเหตุของปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดในแต่ละเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นได้จำก
สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร เช่น โครงสร้ำงงำนตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
อัตรำก ำลังไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น และเกิดขึ้นได้จำกสภำพแวดล้อมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
เช่น ผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง เป็นต้น 
   กรณี ที่ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในไม่มี กำรปฏิบั ติ  ห รือมี กำรปฏิ บั ติ แต่ ยั ง                          
ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร            
ที่ก ำหนด (ข้อใดมีคะแนนตั้งแต่ ๐ – ๔ ) ถือเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน โดยกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด พร้อมทั้งหำแนวทำงในกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หำสำเหตุของปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติ              
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พร้อมทั้ง
แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  
 
 ส่วนที่ ๕ แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงส ำหรับเรื่องหรือประเด็นที่เป็นโอกำส               
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มำจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุง           
กำรปฏิบัติงำน โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำม             
แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงที่ก ำหนด เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๑ 

 

แบบประเมินตนเอง 

ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ......................... 

ส่วนที่ ๑ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสังกัด กรม.............................................. กระทรวง................................................ 

จ ำนวนบุคลำกร ……………………………………… คน  ประกอบด้วย 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ชื่อ – นำมสกุล.................................................................................ต ำแหน่ง............... ........................................ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 

๑. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๒. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง............................................ ........... 

๓. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๔. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๕. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......... .............................................. 

๖. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๗. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง................................................. ...... 

๘. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๙. ชื่อ – นำมสกลุ......................................................................ต ำแหน่ง............................................... ........ 

๑๐. ชื่อ – นำมสกุล....................................................................ต ำแหน่ง....................... ................................ 

 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๒ 

 

 
ส่วนที่  ๒ 
มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐  N/A 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ         
 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดวัตถุประสงค์             

อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ค ำนิยำมของ                  
งำนตรวจสอบภำยใน  และมำตรฐำนและ
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ใน         
กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

        

 ๒. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบ
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

        

 ๓. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน              
โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้
ปฏิบัติเป็นระยะๆ ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด
และมีกำรน ำเสนอกฎบัตรที่ ได้ทบทวนให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ  

        

 ๔. กำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้เผยแพร่ให้ทรำบ              
ทั่วกันในส่วนรำชกำร 

        

 ๕. กำรปฏิบัติตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถปฏิบัติได้
ตำมกฎบัตรที่ก ำหนด 

        

๑๑๐๐ ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม         

๑๑๑๐ ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน         

 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีสำยกำรบังคับบัญชำ
และมีกำรเสนองำนตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
- กำรให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
- กำรอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
- กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
- เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง     

        

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๓ 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒ . กำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบภำยใน ปรำศจำก                   
กำรแทรกแซง ใน เรื่ อ งกำรก ำหนดขอบ เขต                   
กำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบและ               
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ   

        

๑๑๒๐ ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน         
 ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนด้วยควำมเที่ยงธรรม                

โดยปรำศจำกควำมล ำเอียง อคติ ซึ่งส่งผลต่อ                  
กำรลดหย่อนคุณภำพของงำน รวมถึงหลีกเลี่ยง
ในเรื่องของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

        

๑๑๓๐ ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม         
 ๑. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้ไม่สำมำรถ

ปฏิบัติ งำนได้อย่ ำงเป็นอิสระหรือเที่ ยงธรรม                         
ผู้ตรวจสอบภำยในได้เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ำกัด
ดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 

        

 ๒. ผู้ ตรวจสอบภำยในไม่ ประเมิ นงำนที่ ตนเคย                  
มีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน และมีกำรสอบทำนงำนที่
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเคยมีหน้ำที่
รับผิ ดชอบมำก่อน โดยหน่ วยงำนอ่ืนภำยใน               
ส่วนรำชกำรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน เช่น ฝ่ำยแผนและประเมินผล 
เป็นต้น 

        

 ๓ . ผู้ ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบั ติ งำน ให้
ค ำปรึกษำในงำนที่ตนเคยมีหน้ำที่รับผิดชอบ             
มำก่อนด้วยควำมเที่ยงธรรม 

        

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๔ 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๔. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงเป็นอิสระหรือ               
เที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในได้เปิดเผยถึงเหตุ
หรือข้อจ ำกัดดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 

        

๑๒๐๐ ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ         
๑๒๑๐ ควำมเชี่ยวชำญ         
 ๑ . ผู้ ต รวจสอบ ภ ำย ในมี ค วำม รู้  ทั กษ ะและ

ควำมสำมำรถ ใน เรื่ อ งต่ ำ งๆ  ที่ จ ำ เป็ น ต่ อ                          
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เช่น ควำมรู้                    
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น 

        

 ๒ . ผู้ ต รวจสอบภำยในมี ควำมรู้  ทั กษะ และ
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบภำยใน  

        

 ๓ . หั วหน้ ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ได้ ให้
ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในขำดควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ                  
ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนที่ ได้รับมอบหมำย
บำงส่วนหรือทั้งหมดของงำน  

        

 ๔ . ผู้ ต รวจสอบภำยในมี ควำมรู้  ทั กษะ และ
ควำมสำมำรถที่จะประเมินควำมเสี่ยงของกำรเกิด
ทุจริตและเสนอแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทุจริต 

        

 ๕. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในไม่รับงำนบริกำร
ให้ค ำปรึกษำหรือให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ 
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในขำดควำมรู้ 
ทักษะ และควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ในเรื่องนั้นๆ บำงส่วนหรือทั้ งหมดของงำน เช่น 
กำรแพทย์  กำรออกแบบก่ อสร้ ำง เป็ นต้ น                                                            
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๕ 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๑๒๒๐ ควำมระมัดระวังรอบคอบ         

 ๑ . ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใน ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ด้ ว ย                          
ควำมระมั ดระวั งรอบคอบและใช้ ทั กษะใน                         
กำรปฏิ บั ติ งำนอย่ ำงสม เห ตุ สมผล  เพ่ื อ ให้                 
ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับและน่ำเชื่อถือ 

        

 ๒. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในได้
ค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
- กำรขยำยขอบเขตงำน ในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็น  

เพ่ือให้งำนที่ได้รับมอบหมำยบรรลุผลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ 

- ควำมซับซ้อนของงำน ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญและควำมส ำคัญของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ 

- ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม 

- โอกำสหรือควำมเป็น ไปได้ที่ จะก่อให้ เกิด                  
ควำมผิดพลำด ควำมผิดปกติหรือกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีส ำคัญ 

- ควำมคุ้ ม ค่ ำของค่ ำ ใช้ จ่ ำยที่ เกิ ด ขึ้ น จ ำก                      
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ส่วนรำชกำรคำดว่ำจะได้รับ 

        

 ๓. ผู้ ตรวจสอบภำยใน พิจำรณำใช้ เทคโน โลยี
สำรสนเทศ และเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลอ่ืนๆ             
มำเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน 

        

 ๔. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่มี
นัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ ำห มำยของกำรด ำ เนิ น งำนและกำรใช้
ทรัพยำกรของส่วนรำชกำร 

        

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๖ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๕. กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้ค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มอบหมำย

งำนหรือผู้รับบริกำร รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะ
ให้ค ำปรึกษำ เวลำที่ ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และ                     
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

- ควำมซับซ้อนและขอบเขตของงำนที่จ ำเป็น 
- ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรบริกำร

ให้ค ำปรึกษำเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คำดว่ำ               
ส่วนรำชกำรจะได้รับ 

        

๑๒๓๐ กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง         

  ๑. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ศึกษำหำควำมรู้ ทักษะ 

และควำมสำมำรถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอย่ำง

สม่ ำเสมอ  

        

 ๒. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ 

        

๑๓๐๐ กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน         

๑๓๑๐ กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งวำงแผนในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงคุณภำพงำน 

        

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๗ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๑๓๑๑ กำรประเมินผลจำกภำยใน         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยได้มีกำรสอบทำน
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำยใน
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่อง   

        

 ๒ . หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน มี กำรสอบทำน                  
กำรปฏิบัติ งำนตรวจสอบภำยในเป็นระยะๆ           
โดยกำรประเมินตนเองหรือกำรประเมินโดยบุคคลอ่ืน
ที่อยู่ภำยในส่วนรำชกำรที่มีควำมรู้ เกี่ยวกับ       
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

        

๑๓๑๒ กำรประเมินผลจำกภำยนอก         

 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรประเมินจำก
บุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำร                    
ซึ่ งมี ควำม เป็ น อิ สระ โดยมี ควำมรู้  ทั กษะ 
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในและกำรประเมินผลอย่ำงน้อยทุกๆ ๕ ปี 

        

 ๒. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรหำรือ
กับหัวหน้ำส่วนรำชกำร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- ค ว ำ ม จ ำ เป็ น ใน ก ำ ร เ พ่ิ ม ค ว ำ ม ถี่ ข อ ง                       

กำรประเมินผลจำกภำยนอก 
- คุณสมบัติและควำมเป็นอิสระ รวมทั้งควำมขัดแย้ง 

ทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นของบุคคลหรือ                   
คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอก 

        

๑๓๒๐ กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผล                 

กำรประเมินจำกภำยในและภำยนอกให้หัวหน้ำ              

ส่วนรำชกำรทรำบ 

        

 ๒. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินจำกภำยใน                 

อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

        

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๘ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัต ิ

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัดและ

แนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๑๓๒๑ กำรระบุข้อควำม “เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน”         
 กรณีที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถ

รำยงำนว่ำ "ได้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน                         
กำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร" ต่อเมื่อ
ผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพ
งำนระบุว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ เป็ น ไป ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น                       
กำรตรวจสอบภำยใน 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

๑๓๒๒ กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน       
 กรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยในตำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำน และ                 
มีผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้มีกำรเปิดเผยข้อเท็จจริงให้หัวหน้ำ                 
ส่วนรำชกำรทรำบ 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๙ 

 

มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๐๐๐ กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน         
๒๐๑๐ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ         
 ๑. หั วหน้ ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้ จัดท ำ         

แผนกำรตรวจสอบ ระย ะ ย ำว ค รอ บ ค ลุ ม             
ทุกหน่วยรับตรวจ 

        

 ๒. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแผน              
กำรตรวจสอบประจ ำปีเป็นประจ ำทุกปี 

        

 ๓. หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้ จั ดท ำแผน                   
กำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

        

 ๔. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำร ดังนี้  
- ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน   
- ประเมินควำมเสี่ ยงให้ ครอบคลุมภำรกิจและ

เป้ำหมำยของส่วนรำชกำร โดยวิธีกำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
วิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมส ำคัญของหน่วยงำน
หรือกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ 

        

 ๕. วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดในแผนกำรตรวจสอบสอดคล้อง
กับผลกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุม 

        

 ๖. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้หำรือเรื่องควำมเสี่ยง
กับฝ่ำยบริหำร และน ำข้อมูลข่ำวสำรมำพิจำรณำ
ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

        

 ๗ . ห น่ ว ย งำน ต รว จ ส อ บ ภ ำย ใน ได้ ติ ด ต ำม                    
กำรเปลี่ยนแปลงและประเมินควำมเสี่ยงของ               
ส่วนรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

        

 ๘ . หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้ประสำนงำนกับ                  
หน่วยรับตรวจเป็นอย่ำงดี เพ่ือให้ผู้บริหำรของ               
หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ 

        

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๐ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๙. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึง
ความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการและ                         
ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีต่อความเห็นของการตรวจสอบ        
ภายใน รวมถึง ข้อสรุปอ่ืน  ๆ 

        

 ๑๐. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนด 
งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำไว้ในแผนกำรตรวจสอบ   

        

 ๑๑. กำรรับงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะ
ก่อให้ เกิดกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง             
ก ำ รส ร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ เพ่ิ ม แ ล ะ ก ำ รป รั บ ป รุ ง                
กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร  

        

๒๐๒๐ กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้เสนอแผน                
กำรตรวจสอบห รื อ ก ำรป รั บ เป ลี่ ย น แ ผ น                   
กำรตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส ำคัญให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรพิจำรณำอนุมัติ 

        

 ๒. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอ
เรื่องทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อจ ำกัดของ
ทรัพยำกรที่มีอยู่  

        

๒๐๓๐ กำรบริหำรทรัพยำกร         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้บริหำร
ทรัพยำกรให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อ             
กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมแผนกำรตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัต ิ

        

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๑ 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และ
แนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๐๔๐ นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนด
นโยบำยและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทำง              
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

        

 ๒. หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้ จั ดท ำคู่ มื อ               
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นปัจจุบัน 

        

๒๐๕๐ กำรประสำนงำน         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสำนงำนกับหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของส่วนรำชกำรอ่ืน และผู้ ตรวจสอบ
ภำยนอก รวมทั้ งบุ คคลหรือหน่ วยงำนอ่ืนที่
ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน  

        

๒๐๖๐ กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผล                
กำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ ตำมที่กรมบัญชีกลำง
ก ำห นด  ให้ หั วห น้ ำส่ วน รำชกำรทรำบถึ ง
วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และ       
ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ต ำม ที่ ก ำ ห น ด ไว้ ใน                     
แผนกำรตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นควำมเสี่ยงและ         
กำรควบคุมที่มีนัยส ำคัญ ควำมเสี่ยงของกำรทุจริต 
ประเด็นกำรก ำกับดูแล รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องกำร
ทรำบหรือร้องขอ 

        

๒๐๗๐ กำรใช้บริกำรตรวจสอบจำกภำยนอกและควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร     

 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ควบคุมดูแลให้                       
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบ
ภำยนอกบรรลุผลตำมแผนกำรตรวจสอบที่
ก ำหนด 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๒ 

 

 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๑๐๐ ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน         

๒๑๑๐ กำรก ำกับดูแล         

 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมินและ                    
ให้ค ำแนะน ำที่ เหมำะสมในกำรปรับปรุงงำน               
ให้ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังนี้ 
- เสริมสร้ำงจริยธรรมและคุณค่ำให้เกิดภำยใน       

ส่วนรำชกำร 
- ท ำ ให้ มั่ น ใจ ว่ ำ ก ำ รบ ริ ห ำ ร จั ด ก ำร ข อ ง                     

ส่วนรำชกำรมีประสิทธิผลและ เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรับผิดชอบ 

- มีกำรสื่อสำรข้อมูลควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในครอบคลุมหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน                    
ส่วนรำชกำร 

- มีกำรประสำนงำนและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำง                 
ผู้ตรวจสอบภำยนอก ผู้ตรวจสอบภำยใน และ               
ฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำร 

        

 ๒. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน               
กำรก ำกับดูแล กำรน ำไปปฏิบัติ และผลส ำเร็จ
ขอ งกิ จ ก รรม  งำน ห รื อ โค รงก ำร  รวม ทั้ ง
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงจริยธรรม
ของส่วนรำชกำร 

        

 ๓. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมินว่ำ 
กำรก ำกับดูแลเทคโนโลยีสำรสนเทศได้สนับสนุน
วัตถุประสงค์และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๓ 

 

 

 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๑๒๐ กำรบริหำรควำมเสี่ยง         
 ๑. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน             

ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด                    
กำรปรับปรุงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

        

 ๒ . กำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบภำยในได้ประเมิน                 
ควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวกับกระบวนกำรก ำกับดูแล                   
กำรด ำเนินงำน และระบบข้อมูลสำรสนเทศใน
เรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือ          

ของข้ อมู ล ส ำรสน เท ศด้ ำน กำร เงิน แล ะ                          
กำรด ำเนินงำน 

- ควำมมี ประสิ ทธิ ผลและประสิทธิภำพของ                        
กำรด ำเนินงำน 

- กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน   

- กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย                 
วิธีกำรปฏิบัติงำน และข้อสัญญำต่ำงๆ  

        

 ๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน                 
โอกำสของกำรเกิดทุจริต และวิธีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของกำรทุจริต 

        

 ๔. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ                 
ผู้ ต รวจสอบ ภำย ใน ได้ ระบุ ค วำม เสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน และระมัดระวัง
ควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยส ำคัญที่อำจเกิดข้ึนด้วย 

        

 ๕ . ผู้ ตรวจสอบภำยในสำมำรถน ำควำมรู้ ในเรื่อง                
ควำมเสี่ ยงที่ ได้ รับจำกกำรปฏิบั ติ งำนบริกำร                        
ให้ค ำปรึกษำมำใช้ในกำรประเมินผลกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๔ 

 

 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๖. กำรให้ค ำปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรในกำรจัดให้ มี
หรือปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง                      
ผู้ ตรวจสอบภำยในได้หลีก เลี่ ยงในส่ วนของ                
กำรด ำเนินกำร ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของฝ่ำยบริหำร  

        

๒๑๓๐ กำรควบคุม         
 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรมีกำรควบคุมในเรื่องต่ำงๆ 
ที่เหมำะสมและเพียงพอ  

        

 ๒. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรควบคุม 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

        

 ๓. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน
ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใน ส ำ ม ำ ร ถ ป ร ะ เมิ น ถึ ง                     
ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุม 
ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้  
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือ              

ของข้ อมู ลสำรสน เทศ ด้ ำนกำรเงิน  และ                      
กำรด ำเนินงำน 

- ควำมมี ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภำพของ                       
กำรด ำเนินงำน 

- กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน 
- กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย  

วิธีกำรปฏิบัติงำนและข้อสัญญำต่ำงๆ 

        

 ๔. ผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำควำมรู้ของกำรควบคุม           
ที่ ได้ รับจำกกำรบริกำรให้ ค ำปรึกษำมำใช้ ใน                        
กำรป ระเมิ น ผลก ำ รค ว บ คุ ม ภ ำย ใน ข อ ง                    
ส่วนรำชกำร 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๕ 

 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๐๐ กำรวำงแผนกำรปฏบิัติงำน         

 ๑. ผู้ตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน
ของงำนที่ ได้รับมอบหมำยทั้ งกำรบริกำรให้     
ควำมเชื่อมั่นและกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ พร้อมทั้ง 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลำ และ
กำรจัดสรรทรัพยำกร 

        

 ๒. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบภำยใน       
ได้ค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
- วัตถุประสงค์ของงำนและวิธีกำรด ำเนินงำน              

ในอันที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- ควำม เสี่ ย งที่ ส ำคั ญ ๆ  ที่ มี ผลกระท บต่ อ

ควำมส ำเร็จว่ำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
- ควำมเพี ยงพอและควำมมี ประสิ ทธิ ผลของ                       

กิ จกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและระบบ                    
ก ำรควบ คุ ม เมื่ อ เป รี ย บ เที ยบ กั บ กรอบ                   
กำรปฏิบัติงำน หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

- โอกำสในกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมให้ดีขึ้น 

        

 ๓. กรณีให้บริกำรตรวจสอบกับหน่วยงำนภำยนอก                                 
ผู้ ตรวจสอบภำยในได้ท ำควำมเข้ ำใจร่ วมกั บ
ผู้ รับบริกำร เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต                
ควำมรับผิดชอบและควำมคำดหวังอ่ืนๆ รวมทั้ง
ข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรเข้ ำถึ งเอกสำรข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเป็ น                  
ลำยลักษณ์อักษร 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๖ 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๔. กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ ผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้ท ำควำมเข้ำใจร่วมกับผู้ รับบริกำร
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ 
และควำมคำดหวังอ่ืนๆ เป็นลำยลักษณ์อักษรใน
เรื่องท่ีมีนัยส ำคัญ 

        

๒๒๑๐ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์         

 ๑. วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดในแผนกำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 

        

 ๒. กำรก ำหนดวัตถุ ประสงค์ ของกิ จกรรมที่ จะ
ตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบภำยในได้ พิจำรณำถึง               
ควำม เป็ น ไป ได้ ที่ อ ำจจะเกิ ดข้ อผิ ดพลำด 
ข้อบกพร่อง กำรทุจริต และกำรไม่ปฏิบัติ ตำม              
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มี
นัยส ำคัญ 

        

 ๓. ในกรณีที่หลักเกณฑ์กำรควบคุมที่ฝ่ำยบริหำร
ก ำหนดไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำย ผู้ตรวจสอบภำยในได้ร่วมกับฝ่ำยบริหำร 
เพ่ื อ พั ฒ นำหลั ก เกณ ฑ์ ที่ จะใช้ ป ระเมิ นผล               
กำรควบคุมที่เหมำะสม 

        

 ๔ . วัตถุประสงค์ของงำนบริกำรให้ ค ำปรึกษำ                         
ผู้ตรวจสอบภำยในได้ค ำนึงถึงกระบวนกำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม
ภำยในตำมขอบเขตที่ได้มีกำรเห็นชอบร่วมกันกับ
ผู้รับบริกำร  

        

 ๕ . วัตถุประสงค์ของงำนบริกำรให้ ค ำปรึกษำ                           
มี ควำมสอดคล้ องกับกำรสร้ ำงคุณ ค่ ำ เพ่ิ ม 
ยุทธศำสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของ
ส่วนรำชกำร 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๗ 

 

 

 

 

 
 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๒๐ กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน         

 ๑. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนได้
ก ำหนดครอบคลุมถึงระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ 
เอกสำร หลักฐำน รำยงำน บุคลำกร และ
ทรัพย์สินต่ำงๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในควำมดูแล
ของบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ              
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

        

 ๒. ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ หำกผู้รับบริกำรขอรับ
ค ำปรึกษำในเรื่องที่มีนัยส ำคัญ ผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้ท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ และ
ควำมคำดหวังอื่นๆ เป็นลำยลักษณ์อักษร 

        

 ๓. ผู้ตรวจสอบภำยในมั่นใจว่ำ กำรก ำหนดขอบเขต            
กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำเพียงพอที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

        

 ๔. ในกรณีที่มีข้อจ ำกัดจนท ำให้ไม่สำมำรถบริกำร 
ให้ค ำปรึกษำตำมขอบเขตที่ก ำหนด ผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้หำรือกับผู้ รับบริกำรถึ งข้อจ ำกัด
ดังกล่ำว เพื่อพิจำรณำว่ำสมควรปฏิบัติต่อหรือไม่ 

        

 ๕. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ            
ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถระบุกำรควบคุม
ภ ำย ใน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ ขอ ง                  
กำรปฏิบัติ งำน และระมัดระวังต่อประเด็น              
ควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๘ 

 

 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๓๐ กำรจัดสรรทรัพยำกร         

 กำรจัดสรรจ ำนวนผู้ตรวจสอบภำยใน เครื่องมือ
อุปกรณ์  งบประมำณมีควำมเหมำะสมและ
เพี ย งพ อต่ อก ำรป ฏิ บั ติ ง ำน ให้ บ รรลุ ต ำม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะและ
ควำมซับซ้อนของงำน ตลอดจนข้อจ ำกัดของ
เวลำและทรัพยำกรที่มีอยู่ 

        

๒๒๔๐ แผนกำรปฏิบัติงำน         

 ๑ . ผู้ ต รวจสอบภ ำยใน ได้ จั ดท ำรำยละเอี ยด                       
กำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนต่ำง  ๆเป็นลำยลักษณ์อักษร   

        

 ๒. แผนกำรปฏิบัติงำนได้ระบุวิธีกำรในกำรคัดเลือก
ข้อมูล วิเครำะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล            
ที่ ได้ รับ ในระหว่ำงกำรปฏิ บั ติ งำน ไว้ อย่ ำง
เหมำะสม 

        

 ๓. แผนกำรปฏิบัติงำนได้รับกำรอนุมัติจำกหัวหน้ำ
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมำยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำนและทุกครั้ง           
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

        

 ๔. แผนกำรปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำ มีรูปแบบและ
เนื้อหำที่แตกต่ำงตำมแต่ละลักษณะของงำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

        

๒๓๐๐ กำรปฏิบัติงำน         

๒๓๑๐ กำรรวบรวมข้อมูล         

 ๑. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรคัดเลือกและรวบรวม 
ข้อมูลสำรสนเทศ เอกสำร หลักฐำนที่เพียงพอ               
มีควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมเกี่ยวข้อง และเป็น
ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น  เ พ่ื อ ให้                         
กำรปฏิบัติงำนที่ ได้รับมอบหมำยบรรลุต ำม
วัตถุประสงค์ 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๙ 

 

 
 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒. กำรคัดเลือกขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูลหรือ
ประชำกร เพ่ือให้ได้หลักฐำนเพียงพอที่จะบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
(กำรคัดเลือกขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูล เช่น 
วิธีทำงสถิติ แบบง่ำย Simple random sampling 
แบบเป็นระบบ Systematic sampling แบบกลุ่ม 
Cluster sampling สูตรทำงคณิตศำสตร์ของ taro 
yamana ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ก ำหนด 
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๕ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูล 
เป็นต้น) 

        

๒๓๒๐ กำรวิเครำะห์และประเมินผล         

 ผู้ตรวจสอบภำยในได้ใช้วิธีกำรวิเครำะห์และ
ประเมินผลข้อมูลที่มีควำมเหมำะสม เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปและผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรยอมรับ 
เช่น ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ เป็นต้น 

        

๒๓๓๐ กำรบันทึกข้อมูล         

 ๑. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ               
เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรปฏิบัติงำนแต่ละครั้งใน                 
กระดำษท ำกำร 

        

 ๒. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพี ย งพอต่ อกำรสนั บ สนุ น ข้ อสรุ ป และผล                     
กำรปฏิบัติงำน 

        

 ๓. มีกำรสอบทำนกระดำษท ำกำร โดยหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

        

 ๔. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรควบคุม          
กำรเข้ำถึงข้อมูลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๐ 

 

 
 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๕. หำกมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน
ให้บุคคลภำยนอกทรำบ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
และหรือที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย 

        

 ๖. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลที่ ได้รับจำก                   
กำรปฏิบัติงำน ซึ่งจัดเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบต่ำงๆ ให้             
มี ควำมสอดคล้ องกั บแนวทำงปฏิ บั ติ ของ                    
ส่ วนรำชกำรและระเบี ยบของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง 

        

 ๗. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนด
นโยบำยในกำรเก็บรักษำข้อมูลและกำรเผยแพร่
ข้อมูลที่ ได้รับจำกงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำกับ                  
บุคคลภำยในและภำยนอกส่ วนรำชกำรให้ มี                
ควำมสอดคล้ องกั บแนวทำงปฏิ บั ติ งำนของ                  
ส่วนรำชกำรและระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

        

๒๓๔๐ กำรก ำกับดูแลกำรปฏบิัติงำน         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติ งำนที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำง
ใกล้ชิด  

        

๒๔๐๐ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน         

๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน         

 ๑. รำยงำนผลกำรปฏิบั ติ งำน ได้มี กำรระบุถึ ง
วัตถุประสงค์  ขอบเขต สรุปผลกำรตรวจสอบ/                  
ข้อตรวจพบ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได ้

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๑ 

 

 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แกไ้ข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ให้ควำมเห็นหรือสรุปผล                        
กำรตรวจสอบไว้ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน                    
โดยสรุปประเด็ นหรือกำรอธิบ ำย เกี่ ยวกับ                        
ผลกำรตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม
ภำยใน ควำมเสี่ยงและผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ
ให้ผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ 

        

 ๓ .รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนได้ มี กำรกล่ ำวถึ ง                
ข้อตรวจพบที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 

        

 ๔. กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำน ให้
บุคคลภำยนอกส่วนรำชกำรทรำบ หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในมี กำรก ำหนดข้ อจ ำกั ด ใน                 
กำรเผยแพร่และกำรน ำผลกำรตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 

        

 ๕. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ ได้มีกำรก ำหนดรูปแบบ
และเนื้อหำของกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำและ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันตำมลักษณะ
ของงำนและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

        

๒๔๒๐ คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน         

 ๑. รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมถูกต้องโดย
ปรำศจำกข้อผิดพลำด บิดเบือน รำยงำนตำม
ข้อเท็จจริง เที่ ยงธรรม ไม่อคติ  ไม่ล ำเอียง 
ชัดเจนด้วยกำรใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย เป็นเหตุเป็นผล
ตรงประเด็น สร้ำงสรรค์ เป็นประโยชน์กับ
ผู้รับบริกำร เสนอข้อมูลครบถ้วน และทันเวลำ 

        

 ๒. ในกรณีที่พบว่ำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เสนอ
เกิดควำมผิดพลำดหรือละเลยในกำรกล่ำวถึง     
ประเด็นหลักที่ส ำคัญ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ รี บแก้ ไขและจั ดส่ งรำยงำนฉบั บ                       
ที่แก้ไขแล้วไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๒ 

 

 
 
 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๔๓๐ กำรระบุข้อควำม “กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน”       

 ๑. ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ ำย ใน ส ำม ำรถ รำย งำน ผ ล                       
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำ “ได้ปฏิบัติงำน
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน”                      
ก็ต่อเมื่อผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุง
คุณภำพงำนระบุว่ำ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
แล้วเท่ำนั้น 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

 ๒ . ใน กรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบ ภ ำย ใน ไม่ ส ำม ำรถ
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กำรปฏิบัติงำนได้มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
- หลักกำรหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของมำตรฐำนและ

จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่               
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ 

- เหตุผลที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำน  
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สำมำรถปฏิบัติตำม

มำตรฐำน              
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

๒๔๔๐ กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน         

 ๑ .หั ว ห น้ ำ ห น่ ว ย ง ำ น ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใน                      
ได้มีกำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนให้กับหัวหน้ำ                  
ส่วนรำชกำร รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องทรำบตำม                  
ควำมเหมำะสม 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๓ 

 

 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒ . กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนให้ แก่
บุคคลภำยนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมำย หรือค ำสั่งที่
เกี่ยวข้องทำงรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี้ 
- ป ร ะ เมิ น ค ว ำ ม เสี่ ย งที่ อ ำ จ เกิ ด ขึ้ น กั บ                        

ส่วนรำชกำร 
- ปรึกษำกับหั วหน้ ำส่ วนรำชกำรและหรือ                    

ที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม  
- ควบคุมกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยใน โดยระบุข้อจ ำกัดในกำรใช้
รำยงำน 

        

 ๓. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรบริกำร
ให้ค ำปรึกษำให้กับผู้รับบริกำรทรำบ 

        

 ๔. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ                   
หำกพบว่ำ มีกำรบ่งชี้ประเด็นเกี่ยวกับกำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมที่มี
ค ว ำมส ำคั ญ ต่ อ ส่ วน รำชกำร ใน ภ ำพ รวม                        
ผู้ตรวจสอบภำยในได้รำยงำนให้กับหัวหน้ำ               
ส่วนรำชกำรทรำบ 

        

๒๔๕๐ กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม         

 กำรให้ ควำมเห็ นหรือสรุปผลกำรตรวจสอบ              
ผู้ตรวจสอบภำยในได้ค ำนึงถึงควำมคำดหวังของ
ผู้ บริหำรและผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนมี ข้ อมู ล            
ที่ เพี ยงพอ เชื่ อถื อได้  มี ควำมเกี่ ยวข้ องและ           
เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนควำมเห็นหรือ
สรุปผลกำรตรวจสอบ 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๕๐๐ กำรติดตำมผล         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนด
กระบวนกำรติดตำมผลกำรน ำข้อเสนอแนะใน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบไปปฏิบัติ 

        

 ๒. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ติดตำมผลกำรน ำ
ค ำปรึกษำของผู้ตรวจสอบภำยในไปปฏิบัติตำม
ขอบเขตที่ได้มีกำรเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริกำร 

        

๒๖๐๐ กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้น ำเรื่อง                
ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ส่วนรำชกำร แต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขหำรือกับ
ผู้บริหำรระดับสูง   

        

 ๒. กรณีที่ไม่สำมำรถหำข้อยุติได้ หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในได้น ำเรื่องควำมเสี่ยงดังกล่ำว
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพ่ือพิจำรณำหำ 
ข้อยุติต่อไป 
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จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 

 
 
 

แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

ควำมซ่ือสัตย์ ( Integrity )         
๑. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ ำที่ ด้ วยควำมซื่อสัตย์ 

ขยันหมั่นเพียรและมีควำมรับผิดชอบ 
        

๒. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตำมวิชำชีพที่ก ำหนด 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระท ำใดๆ                     
ที่ขัดต่อกฎหมำยหรือไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำที่
อำจน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร 

        

๔. ผู้ ตรวจสอบภำยในให้ ควำมเคำรพและสนับสนุน                    
กำรปฏิบัติ ตำมกฎหมำย ระเบี ยบ  ข้อบั งคับ  และ
จรรยำบรรณของทำงรำชกำร 

        

ควำมเที่ยงธรรม ( Objectivity )         
๑. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์

ใดๆ ที่ จะน ำไปสู่ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ                      
ทำงรำชกำร รวมทั้งกำรกระท ำใดๆ ที่จะท ำให้เกิดอคติ
ล ำเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบ                
ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม 

        

๒. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่รับสิ่งของใดๆ ที่จะท ำให้เกิดหรือ             
อำจก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรมในกำรใช้วิจำรณญำณ
เยี่ยงผู้ประกอบอำชีพที่พึงปฏิบัติ 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภำยในเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผย
หรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้ว อำจจะท ำให้
รำยงำนกำรตรวจสอบบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริงหรือเป็น
กำรปิดบังกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 
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แนวทำงปฏิบัต ิ

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัดและ

แนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

กำรปกปิดควำมลับ ( Confidentiality )         

๑. ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำ
ข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

        

๒ . ผู้ ตรวจสอบภำยในไม่ น ำข้ อมู ลต่ ำงๆ ที่ ได้ รั บจำก                       
กำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และ                    
ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำยและประโยชน์ของ               
ทำงรำชกำร 

        

ควำมสำมำรถในหน้ำที่ ( Competency )         

๑. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ ที่จ ำเป็นส ำหรับ                  
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น 

        

๒. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำน               
กำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภำยในพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้ง
พัฒนำประสิทธิผลและคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๗ 

 

ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
 
ส่วนที่ ๔ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือควำมคิดเห็น  
 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... .... 
 
ส่วนที่ ๕ แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที่ เรื่องท่ีปรับปรุง 
กระบวนกำร/

วิธีกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หมำยเหตุ 
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 ต ำแหน่ง.......................................................................................  
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (.........................................................................................) 
 ต ำแหน่ง.......................................................................................  
 

ลงชื่อ...........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ต ำแหน่ง.......................................................................................  
 

ลงชื่อ............................................................. .............................. 
   (.........................................................................................)  
 ต ำแหน่ง.......................................................................................  
.  

ลงชื่อ........................................................................................... 
   (.........................................................................................)  
 ต ำแหน่ง...................................................................................... . 
 

ลงชื่อ...........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ต ำแหน่ง.................................................... ................................... 
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มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
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ส่วนที่ ๑ 
มำตรฐำนด้ำนคุณสมบตัิ 
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มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัต ิ
 

๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบ 
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบใน                 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นทำงกำรไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน  โดยให้
สอดคล้องกับค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ  มำตรฐำนและจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  ซึ่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องทบทวนกฎบัตร         
กำรตรวจสอบภำยในเป็นระยะ ๆ  และน ำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมเห็นชอบ  เพ่ือใช้เป็น
กรอบอ้ำงอิงและเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำย ใน  โดยให้มีกำรเผยแพร่กฎบัตร        
กำรตรวจสอบภำยในดังกล่ำวให้หน่วยงำนภำยในของส่วนรำชกำรทรำบทั่วกัน 

 

 บทตีควำม : 
 กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน   คือ  เอกสำรทำงกำรที่ก ำหนดวัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่              

และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   ซึ่งประกอบด้วย                 
กำรก ำหนดสถำนภำพของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  สำยกำรรำยงำน  และควำมสัมพันธ์ของ
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  กำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล    
บุคลำกร  และทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  รวมถึงกำรก ำหนด
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 

 ๑๐๐๐.A๑ : กำรตรวจสอบภำยในที่เป็นลักษณะของงำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นแก่ส่วนรำชกำรต้อง
ก ำหนดไว้ ในกฎบั ตรกำรตรวจสอบภำยใน  และหำกมีกำรให้บริกำรงำน              
ในลักษณะนี้แก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกส่วนรำชกำร   จะต้องระบุไว้ใน            
กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในเช่นเดียวกัน 

 
 ๑๐๐๐.C๑ : กำรตรวจสอบภำยในที่เป็นลักษณะของงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำต้องก ำหนดไว้ ใน                 

กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
 

๑๐๑๐ : กำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

  ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน                   
ที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบภำยใน  ต้องก ำหนดไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน   ทั้งนี้  หัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรมีกำรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับค ำนิยำมของ                   
กำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ด้วย 
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๑๑๐๐ : ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม 
  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระ  และผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วย

ควำมเที่ยงธรรม 
 
  บทตีควำม : 
  ควำมเป็นอิสระ  คือ  กำรเป็นอิสระจำกเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยใน  เพ่ือให้กำรตรวจสอบภำยในบรรลุผลโดยปรำศจำกอคติ  หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  และไม่ถูกจ ำกัดสิทธิในกำรเข้ำถึงตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ   ซึ่งควำมเป็นอิสระเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผล   ทั้งนี้  
สิ่งที่ เป็นอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของบุคคล  กำรปฏิบัติงำน  หน้ำที่                  
ควำมรับผิดชอบ  และหน่วยงำนต้องได้รับกำรจัดกำร 

 
  ควำมเที่ยงธรรม  คือ  ทัศนคติที่ปรำศจำกควำมล ำเอียง  เพ่ือเป็นกำรเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบภำยใน

ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้วยควำมเชื่อมั่นในผลงำน  และไม่มีกำรลดหย่อนคุณภำพของงำน              
ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในจะไม่อยู่ภำยใต้กำรชักจูงหรือ
ชักน ำจำกผู้ อ่ืน  ทั้ งนี้   สิ่ งที่ เป็นอุปสรรคต่อควำม เที่ยงธรรมไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของบุคคล            
กำรปฏิบัติงำน  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  และหน่วยงำนต้องได้รับกำรจัดกำร 

 
  ๑๑๑๐ : ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  เพ่ือให้    

กำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนิ น ไป ได้ อย่ ำงเต็ มที่ ตำมหน้ ำที่                    
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย  ทั้งนี้  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องยืนยัน
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรถึงควำมเป็นอิสระของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 

 
   บทตีควำม : 
   ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน  คือ  กำรที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถ

รำยงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต่อหัวหน้ำ  ส่วนรำชกำร
พิจำรณำ  ได้แก่  กำรให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน  กำรอนุมัติแผน 
กำรตรวจสอบภำยในตำมควำมเสี่ยง กำรรับรำยงำนจำกหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  และเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๖๕ 

 

   ๑๑๑๐.A๑ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องปรำศจำกกำรแทรกแซงใด ๆ ในเรื่อง
ของกำรก ำหนดขอบเขต   กำรปฏิบั ติ งำน  และกำรรำยงำนผล            
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 
  ๑๑๑๑ : กำรมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องมีกำรสื่อสำรและมีปฏิสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน

โดยตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
  ๑๑๒๐ : ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีทัศนคติที่ไม่ล ำเอียงหรือมีอคติไปทำงหนึ่งทำงใด  และให้

หลีกเลี่ยงในเรื่องของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด ๆ 
 
    บทตีควำม : 
    ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  คือ  สถำนกำรณ์ที่ผู้ตรวจสอบภำยใน  ซึ่งอยู่ในฐำนะอัน

เป็นที่ไว้วำงใจจะตัดสินใจเลือกระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวิชำชีพหรือผลประโยชน์
ส่วนตัว   โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอำจจะมีส่วนท ำให้เกิดอุปสรรคใน  กำรปฏิบัติงำน   
อย่ำงไรก็ตำม  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำมำรถเกิดขึ้นได้  ถึงแม้ว่ำผลลัพธ์ที่
ออกมำจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือควำมไม่เหมำะสมใน  กำรปฏิบัติงำน               
แต่ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักวิชำชีพของผู้ตรวจสอบภำยใน   ทั้ งนี้   ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์                
อำจบั่นทอนควำมเท่ียงธรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 

 
  ๑๑๓๐ : ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม 
    ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็น

อิสระหรือเที่ยงธรรม   ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ำกัดดังกล่ำวให้              
ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบตำมควำมเหมำะสม  โดยลักษณะของกำรเปิดเผยจะข้ึนอยู่กับเหตุหรือ
ข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 

 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๖๖ 

 

    บทตีควำม : 
    ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม  ไม่ได้จ ำกัดเฉพำะควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์  แต่รวมถึงกำรถูกจ ำกัดในขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  กำรเข้ำถึงข้อมูล บุคคล 
และทรัพย์สิน  ตลอดจนข้อจ ำกัดของทรัพยำกร  เช่น  งบประมำณ  เป็นต้น   รวมทั้ง
ข้อจ ำกัดที่เป็นเหตุบั่นทอนอ่ืน ๆ ด้วย   ซึ่งบุคคลที่เหมำะสมในกำรเป็น    ผู้รับทรำบ
รำยละเอียดข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรมขึ้นอยู่กับควำมคำดหวังใน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ ำที่           
ควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรมต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

 

    ๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่ประเมินงำนที่ตนเคยมีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน    
เพรำะอำจท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในสูญเสียควำมเที่ยงธรรมได้ 

 

    ๑๑๓๐.A๒ : กำรให้ควำมเชื่อมั่นในงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่
รับผิดชอบอยู่นั้น   จะต้องให้มีกำรควบคุมดูแลจำกหน่วยงำนอ่ืนภำยใน              
ส่วนรำชกำรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้วยอีก
ชั้นหนึ่ง 

 

    ๑๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำในงำนที่ตนเคย
มีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อนด้วยควำมเที่ยงธรรม 

 

    ๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีที่ มี เหตุหรือข้อจ ำกัดใน อันที่ จะท ำให้ ผู้ ตรวจสอบภำยใน                
ไม่ ส ำม ำรถบ ริก ำร ให้ ค ำป รึ กษ ำได้ อย่ ำง อิ ส ระห รือ เที่ ย งธรรม                       
ผู้ ตรวจสอบภำยในต้องเปิด เผยเหตุหรือข้อจ ำกัดดั งกล่ ำวให้กับ                    
ผู้มอบหมำยงำนหรือผู้รับบริกำรทรำบก่อนที่จะรับงำนนั้น 

 

๑๒๐๐ : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ 
 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องกระท ำด้วยควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง 

ผู้ประกอบวิชำชีพ 
 

 ๑๒๑๐ : ควำมเชี่ยวชำญ 
   ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรู้   ทักษะ  และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อ                       

กำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ  และต้องสะสมควำมรู้  ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ จำก               
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ   ทั้งนี้  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต้องด ำเนินกำร  โดยผู้ที่มี
ควำมรู้  ทักษะ  และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ งำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
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   บทตีควำม : 
   ควำมรู้  ทักษะ   และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันที่อธิบำยถึง   ควำม

เชี่ยวชำญที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยของผู้ตรวจสอบภำยในได้อย่ำง
มีประสิทธิผล  ผู้ตรวจสอบภำยในควรได้รับกำรส่งเสริมควำมเชี่ยวชำญของตน  โดย           
กำรได้รับวุฒิบัตรทำงวิชำชีพ   

 

   ๑๒๑๐.A๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ  
หำกทีมงำนขำดควำมรู้  ทักษะ  และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นใน           
กำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด 

 

   ๑๒๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรู้เพียงพอที่จะประเมินควำมเสี่ยงของกำร
เกิดทุจริต   และให้แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทุจริตของ   ส่วนรำชกำร   
แต่ทั้ งนี้ ไม่ จ ำเป็นต้องมีควำมเชี่ ยวชำญ เทียบเท่ ำกับผู้ที่ มีหน้ ำที่                   
ควำมรับผิดชอบในกำรสืบสวนหรือสอบสวนกำรทุจริตโดยตรง 

 

   ๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ เพียงพอเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวมทั้งเทคนิควิธีกำร
ตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิผล  แต่อย่ำงไรก็ตำม  ผู้ตรวจสอบ
ภำยในทั้งหมดไม่จ ำเป็นต้องมีควำมเชี่ยวชำญเทียบเท่ำกับผู้ตรวจสอบ
ภำยในที่ มี หน้ ำที่ ค วำมรับผิ ดชอบ ในกำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบ                     
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยตรง 

 

   ๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องไม่รับงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำหรือ
ให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ   หำกทีมงำนขำดควำมรู้  ทักษะ และ
ควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่ำจะเป็น
บำงส่วนหรือทั้งหมด 

 

 ๑๒๒๐ : ควำมระมัดระวังรอบคอบ 
   ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ  และมีทักษะ                 

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสมเหตุสมผลในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับและ
น่ำเชื่อถือ   ทั้งนี้  กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบไม่ได้หมำยควำมว่ำ                 
จะไม่มีข้อผิดพลำดใด ๆ เกิดข้ึน 

 

   ๑๒๒๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนบริกำรให้ควำมเชื่อม่ันที่ได้รับมอบหมำย
ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ โดยค ำนึงถึงสิ่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

      - กำรขยำยขอบเขตงำนตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็น เพ่ือให้งำนที่
ได้รับมอบหมำยบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
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      - ควำมซับซ้อนของงำน   ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญและ
ควำมส ำคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 

      - ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
และกำรควบคุม 

      - โอกำสหรือควำมเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดควำมผิดพลำด  ควำมผิดปกติ 
กำรทุจริต  หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำง
มีนัยส ำคัญ 

      - ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้นในกำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น                
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คำดว่ำส่วนรำชกำรจะได้รับ 

 
   ๑๒๒๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพิจำรณำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคนิค        

กำรวิเครำะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ มำเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน   เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงวิชำชีพ 

 
   ๑๒๒๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบ

ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร
ของส่วนรำชกำร   ทั้งนี้  แม้ว่ำผู้ตรวจสอบภำยในจะปฏิบัติงำนบริกำรให้
ควำมเชื่อมั่นด้วยควำมระมัดระวังอย่ำงรอบคอบก็ยังไม่สำมำรถรับรองได้
ว่ำ  จะมีกำรบ่งชี้ถึงควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญได้ทั้งหมด 

 
   ๑๒๒๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำด้วยควำมระมัดระวัง

อย่ำงรอบคอบ   โดยค ำนึงถึงสิ่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
      - ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มอบหมำยงำนหรือผู้รับบริกำร  

รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้ค ำปรึกษำ   เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

      - ควำมซับซ้อนและขอบเขตของงำนที่จ ำเป็น  เพ่ือให้งำนที่ ได้รับ
มอบหมำยบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

      - ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำเมื่อเทียบ
กับผลประโยชน์ที่คำดว่ำส่วนรำชกำรจะได้รับ 

 
 ๑๒๓๐ : กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
   ผู้ตรวจสอบภำยในต้องหมั่นศึกษำหำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอยู่

ตลอดเวลำ  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
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๑๓๐๐ : กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องปรับปรุงและรักษำคุณภำพของงำนตรวจสอบภำยใน  โดยมี

กำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในให้ครอบคลุมในทุกด้ำน 
 
  บทตีควำม : 
  กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภ ำพงำน   ได้รับกำรออกแบบเพ่ือให้ ควำมเชื่อมั่นว่ำ                          

กำรปฏิบัติงำนมีควำมสอดคล้องกับค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  โดยมีกำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ               
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  รวมทั้งระบุโอกำสในกำรปรับปรุงด้วย 

 
 ๑๓๑๐ : กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
  กำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนต้องมีกำรประเมินผลทั้งจำกภำยในและภำยนอก

ส่วนรำชกำร 
 
 ๑๓๑๑ : กำรประเมินผลจำกภำยใน 
   กำรประเมินผลจำกภำยในส่วนรำชกำรต้องประกอบด้วย 
   - กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  และ 
   - กำรสอบทำนเป็นระยะ ๆ โดยกำรประเมินด้วยตนเอง  หรือสอบทำนโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่

ภ ำย ใน ส่ วน รำชกำรที่ มี ค ว ำมรู้ เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบ ภำยใน                        
อย่ำงเพียงพอ 

 

   บทตีควำม : 
   กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง    เป็นส่วนส ำคัญของ               

กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นประจ ำ
ตลอดเวลำ  โดยกำรติดตำมและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบำยและ
แนวทำงกำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน  เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมใน                
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 

   กำรสอบทำนเป็นระยะ ๆ  เป็นกำรประเมินเพ่ือวัดผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำ            
มีควำมสอดคล้องเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
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    ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ   หมำยถึง  ต้องมี    
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมระเบียบ 
หรือมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ 

 

 ๑๓๑๒ : กำรประเมินผลจำกภำยนอก 
  กำรประเมินผลจำกภำยนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่ำงน้อยทุก ๆ ๕ ปี  โดยบุคคลหรือ              

คณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำรที่มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นอิสระ  โดย
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรในเรื่องต่อไปนี้ 

  - ควำมจ ำเป็นในกำรเพ่ิมควำมถ่ีของกำรประเมินผลจำกภำยนอก 
  - คุณสมบัติและควำมเป็นอิสระ  รวมทั้งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นของ

บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอก 
 

   บทตีควำม : 
   บุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำรที่มีควำมเหมำะสม  ควรแสดงให้เห็น

ควำมรู้ควำมสำมำรถในสองด้ำน ได้แก่  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  และ                
ด้ ำน ก ำรป ระ เมิ น ผ ล   โด ย ส ำม ำรถ แ ส ด ง ให้ เห็ น ได้ จ ำก ป ระส บ ก ำรณ์ ใน                              
กำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้ำนขนำด  ควำมซับซ้อน  และ
ลักษณะงำน  รวมทั้งมีเทคนิคหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณค่ำ  ซึ่งหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในจะต้องใช้วิจำรณญำณด้ำนวิชำชีพในกำรพิจำรณำ   ควำมเหมำะสม
ดังกล่ำว 

 

   ควำมเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำร  หมำยถึง      
กำรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด ๆ กับส่วนรำชกำร 

 

 ๑๓๒๐ : กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรประเมินทั้งจำกภำยในและ

ภำยนอกให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
 

   บทตีควำม : 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร ในเรื่องรูปแบบ  

เนื้อหำ  และควำมถี่ของกำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน  
เพ่ือแสดงให้ เห็นว่ำ  กำรปฏิบัติ งำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำม ค ำนิยำมของ                      
กำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน     
โดยกำรรำยงำนผลกำรประเมินจำกภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ส่วนรำยงำนผล            
กำรประเมินจำกภำยนอกข้ึนอยู่กับควำมถี่ในกำรประเมิน 
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 ๑๓๒๑ : กำรระบุข้อควำม “ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ” 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำ                  

“ ได้ปฏิบัติ งำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  ”                          
ก็ต่อเมื่อผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนระบุว่ำ  กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในมีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในแล้ว
เท่ำนั้น 

 
   บทตีควำม : 
   กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน  เมื่อผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ

ภำยในเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน   มำตรฐำนและจริยธรรมใน               
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน   ซึ่งมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
จำกภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำรมำสนับสนุนข้อควำมดังกล่ำว   โดยผลกำรประเมิน
จำกภำยนอกอย่ำงน้อยทุก ๆ ๕ ปี 

 
 ๑๓๒๒ : กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
   กรณีที่กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไม่เป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  

มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  และมีผลกระทบต่อขอบเขต
หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผย
ข้อเท็จจริงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้หัวหน้ำ           
ส่วนรำชกำรทรำบ 
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ส่วนที่ ๒ 
มำตรฐำนด้ำนกำรปฏบิัติงำน 
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มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
 

๒๐๐๐ : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องบริหำรงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำ  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับส่วนรำชกำร 
 
 บทตีควำม : 
 กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงมีประสิทธิผล   เมื่อแสดงให้เห็นว่ำ 
 - ผลของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และ             
ควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
 - กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 - บุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนและจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 
 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับส่วนรำชกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมี
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้วยควำมเที่ยงธรรม  และสำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ                
กำรตรวจสอบภำยใน  ซึ่งมีส่วนสนับสนุนควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำรก ำกับดูแล  
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุม 
 
  ๒๐๑๐ : กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องวำงแผนกำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมิน            
ควำมเสี่ยง  เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท ำกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
ส่วนรำชกำร 
 
    บทตีควำม : 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่วำงแผนกำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง  โดยน ำกรอบหรือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร  รวมถึงระดับควำมเสี่ยง            
ที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้  หำกส่วนรำชกำรไม่มีกำรจัดท ำกรอบหรือ                
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำรไว้   ให้หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหำรือร่วมกับ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรระบุควำมเสี่ยง 
    ๒๐๑๐.A๑ : กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในต้องกระท ำอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง        
โดยใช้ข้อมูลที่ รวบรวมได้จำกกำรประเมินควำมเสี่ ยง  และต้องน ำข้อมูลข่ ำวสำรของฝ่ ำยบริหำร                            
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำในกำรวำงแผน กำรตรวจสอบด้วย 
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    ๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องระบุและพิจำรณำถึงควำมคำดหวัง
ของหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อควำมเห็นของกำรตรวจสอบภำยใน  รวมถึงข้อสรุปอื่น ๆ 
 

    ๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรให้มีงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ             
เพ่ือช่วยให้เกิดโอกำสที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  กำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิม  และ              
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร  ซึ่งต้องก ำหนดงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำดังกล่ำวไว้ในแผน                
กำรตรวจสอบด้วย 
 
  ๒๐๒๐ : กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องเสนอแผนกำรตรวจสอบและแสดงให้เห็น
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้งกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรตรวจสอบ  ในรอบปีที่มีนัยส ำคัญ            
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำอนุมัติ   ในกรณีที่มีข้อจ ำกัดของทรัพยำกร  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ต้องรำยงำนถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นต่อแผนกำรตรวจสอบด้วย 
 
 ๒๐๓๐ : กำรบริหำรทรัพยำกร 
 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องบริหำรทรัพยำกรให้มีควำมเหมำะสม  เพียงพอ  
และเกิดประสิทธิผล  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถบรรลุผลตำมแผนกำรตรวจสอบที่ได้รับ
อนุมัต ิ
 
   บทตีควำม : 
   ควำมเหมำะสม  หมำยถึง  กำรผสมผสำนควำมรู้  ทักษะ  และควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ          
ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  ควำมเพียงพอ  หมำยถึง  ปริมำณของทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อ
กำรบรรลุผลตำมแผนกำรตรวจสอบ  กำรน ำทรัพยำกร   ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 
 ๒๐๔๐ : นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน              
ให้ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
   บทตีควำม : 
   กำรก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนขึ้นอยู่กับขนำดและโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและควำมซับซ้อนของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
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 ๒๐๕๐ : กำรประสำนงำน 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสำนงำนกับ             
ผู้ที่ให้บริกำรงำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำทั้งจำกภำยในและภำยนอกของส่วนรำชกำร เพ่ือให้
เกิดควำมมั่นใจว่ำ  ขอบเขตของงำนตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงเหมำะสม  และลดกำรปฏิบัติงำนที่
ซ้ ำซ้อนกัน 
 
 ๒๐๖๐ : กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ ๆ  ให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทรำบถึงวัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ  และผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดไว้           
ในแผนกำรตรวจสอบ โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องระบุถึงประเด็นควำมเสี่ยงและกำรควบคุมที่มีนัยส ำคัญ              
ควำมเสี่ยงของกำรทุจริต  ประเด็นกำรก ำกับดูแล  รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้องกำรทรำบหรือ
ร้องขอ 
 
    บทตีควำม : 
    ควำมถี่และเนื้อหำของกำรรำยงำนเป็นผลมำจำกกำรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
ควำมส ำคัญของข้อมูลและควำมเร่งด่วนของกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรเสนอ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำสั่งกำร 
 
 ๒๐๗๐ : กำรใช้บริกำรตรวจสอบจำกภำยนอกและควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร 
   ในกรณีที่กำรตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรโดยผู้ ให้บริกำรจำกภำยนอกหน่วยงำน           
ส่วนรำชกำรยังต้องมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก      
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุผลตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 
    บทตีควำม : 
    ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรสำมำรถแสดงให้เห็นจำกกำรประเมินกำรประกันและ
ปรับปรุงคุณภำพงำนให้สอดคล้องค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ 
 
๒๑๐๐ : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน 
  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมของส่วนรำชกำร  โดยใช้วิธีกำรที่เป็นระบบ
และระเบียบ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ในอันที่
จะช่วยเพิ่มคุณค่ำให้กับส่วนรำชกำร 
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  ๒๑๑๐ : กำรก ำกับดูแล 
    กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินและให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสม           
ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรก ำกับดูแล  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ดังนี้ 
    - เสริมสร้ำงจริยธรรมและคุณค่ำให้เกิดภำยในส่วนรำชกำร 
    - ท ำให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำรมีประสิทธิผลและเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรับผิดชอบ 
    - มีกำรสื่อสำรข้อมูลควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในครอบคลุมหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ภำยในส่วนรำชกำร 
    - มีกำรประสำนงำนและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยนอก  ผู้ตรวจสอบภำยใน  
และฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำร 
 

    ๒๑๑๐.A๑ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินกำรออกแบบ          
กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  และควำมมีประสิทธิผลของกิจกรรมงำนหรือโครงกำร  รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่                   
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
 
    ๒๑๑๐.A๒ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินว่ำ  กำรก ำกับดูแล
เทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำรได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
 
  ๒๑๒๐ : กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินควำมมีประสิทธิผล และสนับสนุน
ให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
    บทตีควำม : 
    กำรพิจำรณำว่ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่  เป็นดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจสอบภำยในจำกผลกำรประเมินว่ำ 
    - วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับพันธกิจของ
หน่วยงำน 
    - กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ 
    - กำรเลือกใช้แนวทำงในกำรตอบสนองควำมเสี่ยงที่เหมำะสม  โดยเป็นไปในทิศทำง
เดียวกับระดับควำมเสี่ยงที่หน่วยงำนยอมรับได้   และ 
    - กำรสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงำน
อย่ำงทันเวลำ  เพ่ือช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและฝ่ำยบริหำร  น ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนภำยใน
หน่วยงำน 
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    กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  โดยกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุน              
กำรประเมินควำมเสี่ยงในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบในแต่ละเรื่อง  ซึ่งเมื่อน ำผลกำรตรวจสอบต่ำง ๆ มำ
พิจำรณำเข้ำด้วยกัน  จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรและประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส่วนรำชกำร 
 
    กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกฝ่ำยบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง                  
โดยสำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลแยกต่ำงหำกหรือรวมทั้งสองแบบ 
 
    ๒๑๒๐.A๑ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องประเมินควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ               
กำรก ำกับดูแล  กำรด ำเนินงำน  และระบบข้อมูลสำรสนเทศใน   เรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
       - ควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
       - ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน 
       - กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน  และ 
       - กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และ
ข้อสัญญำต่ำง ๆ 
 

    ๒๑๒๐.A๒ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องประเมินโอกำสของกำรเกิดทุจริต 
และวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต 
 
    ๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
สำมำรถระบุถึงควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน และระมัดระวังควำมเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่อำจ
เกิดข้ึนด้วย 
 
    ๒๑๒๐.C๒ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องน ำควำมรู้ในเรื่องของควำมเสี่ยงที่ ได้รับจำก             
กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  มำใช้ในกำรประเมินผลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
 
    ๒๑๒๐.C๓ : กำรให้ควำมช่วยเหลือกับฝ่ำยบริหำรในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพึงละเว้นในส่วนของกำรด ำเนินกำรซึ่งเป็นหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร 
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  ๒๑๓๐ : กำรควบคุม 
    กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรควบคุม            
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เหมำะสมและเพียงพอ  โดยกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรควบคุม  รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 
    ๒๑๓๐.A๑ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องประเมินถึงควำมเพียงพอและ
ประสิทธิผลของกำรควบคุม  เพ่ือให้กำรควบคุมที่มีอยู่สำมำรถตอบสนองควำมเสี่ยงภำยใต้กำรก ำกับดูแล   
กำรด ำเนินงำน  และระบบข้อมูลสำรสนเทศในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
       - ควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
       - ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน 
       - กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน  และ 
       - กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และ
ข้อสัญญำต่ำง ๆ 
 

    ๒๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องน ำควำมรู้ในเรื่องของกำรควบคุมที่ได้รับจำก            
กำรบริกำรงำนให้ค ำปรึกษำ  มำใช้ในกำรประเมินผลกำรควบคุมของส่วนรำชกำร 
 

๒๒๐๐ : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ ได้รับมอบหมำย  รวมทั้ งก ำหนด 
วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ระยะเวลำ  และกำรจัดสรรทรัพยำกร 
 

  ๒๒๐๑ : ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผน 
    ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ  ดังนี้ 
    - วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  และวิธีกำรที่จะน ำมำใช้ในกำรควบคุม              
ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมนั้น 
    - ควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ  วัตถุประสงค์  ทรัพยำกร  และกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
ตลอดจนวิธีกำรที่จะน ำมำใช้จัดกำรกับผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสี่ยง  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
    - ควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมของ
กิจกรรม  เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบกำรปฏิบัติงำนหรือรูปแบบกำรควบคุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    - โอกำสในกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมให้ดีขึ้น 
 

    ๒๒๐๑.A๑ : กรณีท่ีเป็นกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำน
ภำยนอก  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำร  เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำม
รับผิดชอบ และควำมคำดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริกำร  รวมทั้งข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่ผลงำน  และกำรเข้ำถึง
เอกสำรข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
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    ๒๒๐๑.C๑ : กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำควำมเข้ำใจกับ
ผู้รับบริกำร  เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ และควำมคำดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริกำร               
ในกรณีที่เป็นเรื่องส ำคัญต้องมีกำรบันทึกเรื่องที่ท ำควำมเข้ำใจไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 
  ๒๒๑๐ : กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
    ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทีจ่ะตรวจสอบ 
 
    ๒๒๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องประเมินควำมเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทีจ่ะตรวจสอบ   ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 
    ๒๒๑๐.A๒ : กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
พิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่อำจจะเกิดข้อผิดพลำด  ข้อบกพร่อง  กำรทุจริต  กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  
ระเบียบ และข้อบังคับ  รวมทั้งควำมเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส ำคัญ 
 
    ๒๒๑๐.A๓ : หลักเกณฑ์ที่ เพียงพอเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ผู้ ต รวจสอบภำยในต้ องมั่ น ใจว่ ำ    ฝ่ ำยบ ริห ำรได้ ก ำหนดหลั ก เกณ ฑ์ ก ำรควบคุ ม ที่ เพี ยงพอใน                           
กำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของ  กำรด ำเนินงำน  ในกรณีที่หลักเกณฑ์กำรควบคุมที่มีอยู่                       
มีควำมเพียงพอ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องใช้หลักเกณฑ์ เดียวกันนั้นในกำรประเมินผล  อย่ำงไรก็ตำม                      
หำกพิจำรณำแล้วว่ำ  หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องร่วมมือกับฝ่ำยบริหำร                   
เพ่ือพัฒนำหลักเกณฑ์กำรประเมินที่เหมำะสมก่อน 
 
    ๒๒๑๐.C๑ : วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
ค ำนึงถึงกระบวนกำรกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุม ตำมขอบเขตที่ได้มีกำรเห็นชอบ
ร่วมกันกับผู้รับบริกำร 
 
    ๒๒๑๐.C๒ : วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ต้องสอดคล้องกับ
กำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิม  ยุทธศำสตร์  และวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
 

  ๒๒๒๐ : กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอ  ในอันที่จะช่วยให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 

    ๒๒๒๐.A๑ : ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต้องก ำหนดให้ครอบคลุมถึง   
ระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ  เอกสำร  หลักฐำน  รำยงำน  บุคลำกร  และทรัพย์สินต่ำง ๆ รวมทั้ง ในส่วนที่อยู่ใน          
ควำมดูแลของบุคคลอื่น ๆ 
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    ๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น  หำกผู้รับบริกำรขอรับ
ค ำปรึกษำในเรื่องที่มีนัยส ำคัญ  ผู้ตรวจสอบภำยในควรท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร  
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต  ควำมรับผิดชอบ และควำมคำดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริกำร  ทั้ งนี้                       
ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้รับบริกำร  ผู้ตรวจสอบภำยในควรปฏิบัติตำม  
มำตรฐำน กำรตรวจสอบภำยใน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำร   ให้ค ำปรึกษำ 
 
    ๒๒๒๐.C๑ : กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมั่นใจว่ำได้
ก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำนไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หำกในระหว่ำงปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบภำยใน
มีข้อจ ำกัดจนท ำให้   ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมขอบเขตที่ก ำหนดไว้  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องหำรือกับ
ผู้รับบริกำรถึงข้อจ ำกัดดังกล่ำว  เพื่อพิจำรณำว่ำสมควรจะปฏิบัติงำนต่อหรือไม่ 
 
    ๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
ระบุกำรควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำน  และระมัดระวังต่อประเด็นควำมเสี่ยง                
ที่มีนัยส ำคัญ 
 
  ๒๒๓๐ : กำรจัดสรรทรัพยำกร 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดสรรทรัพยำกรให้เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์  โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและควำมซับซ้อนของงำน  ตลอดจนข้อจ ำกัดของเวลำ
และทรัพยำกรที่มีอยู่ 
 
  ๒๒๔๐ : แผนกำรปฏิบัติงำน 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำและจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 
 
    ๒๒๔๐.A๑ : แผนกำรปฏิบัติ งำนต้องก ำหนดวิธีกำรที่ ใช้ ในกำรระบุ   วิ เครำะห์  
ประเมินผล  และบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้  แผนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวต้อง
ได้รับอนุมัติก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำน   และในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงต้องด ำเนินกำรขออนุมัติโดยทันที 
 
    ๒๒๔๐.C๑ : แผนกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  อำจจะมีรูปแบบและเนื้อหำ
สำระที่แตกต่ำงไปตำมแต่ละลักษณะของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
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๒๓๐๐ : กำรปฏิบัติงำน 
  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องระบุ  วิเครำะห์  ประเมินผล  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศให้เพียงพอต่อ
กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 

  ๒๓๑๐ : กำรรวบรวมข้อมูล 
    ผู้ ตรวจสอบภำยในต้องระบุและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่ มี ควำมเพียงพ อ                    
มีควำมน่ำเชื่อถือ  มีควำมเกี่ยวข้อง  และที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

    บทตีควำม : 
    ข้อมูลสำรสนเทศที่ มีควำมเพียงพอ  เป็นสิ่ งที่ เป็นควำมจริง  มีควำมเพียงพอ                    
และสำมำรถท่ีจะโน้มน้ำวให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภำยใน    ข้อมูลสำรสนเทศที่มี ควำมน่ำเชื่อถือ  เป็นสิ่งที่
ได้จำกกำรใช้เทคนิคกำรตรวจสอบที่เหมำะสม  ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมเกี่ยวข้อง  เป็นสิ่งที่จะน ำมำ
สนับสนุนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมวัตถุประสงค์  และ ข้อมูล
สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

  ๒๓๒๐ : กำรวิเครำะห์และประเมินผล 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องใช้วิธีกำรวิเครำะห์และประเมินผลที่มีควำมเหมำะสม  เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปและผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรยอมรับ 
 
  ๒๓๓๐ : กำรบันทึกข้อมูล 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อกำรสนับสนุนข้อสรุปและ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 
 
    ๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ได้รับ
จำกกำรปฏิบัติงำน  และในกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้บุคคลภำยนอกทรำบต้องได้ รับควำมเห็นชอบจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำร และหรือหลังจำกมีกำรปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยก่อนตำมควำมเหมำะสม 
 
    ๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำน  ไม่ว่ำข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด  ทั้งนี้  ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูล
ต้องให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติของส่วนรำชกำรและระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
    ๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  รวมทั้ง  กำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวให้กับบุคคลภำยในและ
ภำยนอกส่วนรำชกำร  ทั้งนี้  ต้องให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติของส่วนรำชกำรและระเบียบของทำงรำชกำร
ที่เก่ียวข้อง 
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  ๒๓๔๐ : กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องมีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนที่ได้มอบหมำย
อย่ำงเหมำะสม   เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ  กำรปฏิบัติงำนสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำง                  
มีคุณภำพ  และเป็นกำรช่วยพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในให้ดียิ่งขึ้น 
 
    บทตีควำม : 
    กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในขึ้นอยู่กับควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ของผู้ตรวจสอบภำยใน  รวมถึงควำมซับซ้อนของงำนที่มอบหมำยให้  หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  แต่อำจมอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในที่มีประสบกำรณ์เหมำะสมให้
เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบทำน  โดยให้มีกำรเก็บรวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
ดังกล่ำว 
 
๒๔๐๐ : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงทันท่วงที 
 

  ๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
    รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต้องประกอบด้วย  วัตถุประสงค์   ขอบเขต  สรุปผล                   
กำรตรวจสอบ  ควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
 
    ๒๔๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องให้ควำมเห็นและหรือสรุปผลกำรตรวจสอบตำม
ควำมเหมำะสมไว้ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน   ซึ่งควำมเห็นหรือสรุปผลกำรตรวจสอบต้องค ำนึงถึง                  
ควำมคำดหวังของผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ  น่ำเชื่อถือ มีควำมเกี่ยวข้อง  
และเป็นประโยชน์ในกำรสนับสนุนควำมเห็นหรือสรุปผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว 
 
       บทตีควำม : 
       กำรให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติงำน  อำจจะเป็นกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ  
กำรสรุปประเด็นหรือกำรอธิบำยเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรควบคุมที่เฉพำะเจำะจงใน
ส่วนของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง หรือภำรกิจงำน ดังนั้น กำรเสนอควำมเห็นจึงให้มีกำรพิจำรณำถึง
ผลกำรปฏิบัติงำนและควำมมีนัยส ำคัญ 
 

    ๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภำยในควรกล่ำวถึงข้อตรวจพบที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับ
ตรวจไว้ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้วย 
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    ๒๔๑๐.A๓ : กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้บุคคลภำยนอกส่วนรำชกำร
ทรำบ  ต้องระบุข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่และกำรน ำผลกำรตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 
 

    ๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนื้อหำของกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำและกำรรำยงำนผล              
กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำจะแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของงำนและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 

  ๒๔๒๐ : คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
    กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต้องรำยงำนด้วยควำมถูกต้อง  เที่ยงธรรม  ชัดเจน รัดกุม  
สร้ำงสรรค์  ครบถ้วน  และทันกำล 
 
    บทตีควำม : 
    กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้อง  คือ โดยปรำศจำกข้อผิดพลำด  และ             
กำรบิดเบือน โดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริง  กำรรำยงำนด้วยควำมเที่ยงธรรม  คือ  มีควำม
ยุติธรรม  ไม่อคติ  ไม่ล ำเอียง  และเป็นผลที่ได้มำจำกกำรประเมินข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ทั้งหมดอย่ำง
ยุติธรรมและสมดุล  กำรรำยงำนด้วยควำมชัดเจน  คือ ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย  และเป็นเหตุเป็นผล  หลีกเลี่ยงกำร
ใช้ค ำศัพท์เทคนิคท่ีไม่จ ำเป็น  และให้มีกำรกล่ำวถึงข้อมูลที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องไว้อย่ำงครบถ้วน  กำรรำยงำนที่
รัดกุม  คือ  ตรงประเด็น  ไม่เยิ่นเย้อ  ไม่ซ้ ำซ้อน  และไม่มีกำรน ำเสนอรำยละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จ ำเป็น                   
กำรรำยงำนที่ สร้ำงสรรค์   เป็ นกำรสร้ำงประโยชน์ ให้ กับผู้ รับบริกำรและหน่ วยงำนอันจะน ำไปสู่                    
กำรปรับปรุงในส่วนที่จ ำเป็น   กำรรำยงำนที่ครบถ้วน  เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่มีใจควำมส ำคัญต่อผู้อ่ำน
รำยงำนอย่ำงครบถ้วน  ซึ่งรวมถึงข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนกำรให้ข้อสังเกตต่ำง ๆ ที่เป็นกำรสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ  และสรุปผลกำรตรวจสอบ  กำรรำยงำนที่ทันกำล  คือ  กำรรำยงำนที่ทันเวลำ  โดยเปิดโอกำสให้
ฝ่ำยบริหำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม 
    ๒๔๒๑ : ข้อผิดพลำดของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
       ในกรณีที่ตรวจพบว่ำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เสนอมีข้อผิดพลำดหรือ
ละเลยในกำรกล่ำวถึงประเด็นหลักที่ส ำคัญ   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรีบแก้ไขและจัดส่งรำยงำนฉบับที่
แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 
 

  ๒๔๓๐ : กำรระบุข้อควำม “ กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ” 
   ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำ “ ได้ปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ” ก็ต่อเมื่อผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนระบุว่ำ  
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในแล้วเท่ำนั้น 
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   ๒๔๓๑ : กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
      กรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำม          
ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน   ซึ่งมีผลกระทบต่อ 
กำรปฏิบัติงำนต้องมีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - หลั กกำรห รื อกฎ เกณ ฑ์ ในข้ อ ใดของมำตรฐำนและจริ ย ธรรม ใน                         
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ 
     - เหตุผลที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำน ฯ นั้นได้ 
     - ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำน ฯ นั้นได ้
 

  ๒๔๔๐ : กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทรำบตำมควำมเหมำะสม 
 

    บทตีควำม : 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ตรวจสอบภำยในที่ ได้ รับมอบหมำย                      
มีหน้ำที่สอบทำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในก่อนน ำเสนอหัวหน้ำ  ส่วนรำชกำรให้                       
ควำมเห็นชอบ   รวมทั้งก ำหนดผู้ที่จะได้รับรำยงำนและวิธีกำรเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำว 
 

    ๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเผยแพร่
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบ 
 

    ๒๔๔๐.A๒ : กำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคคลภำยนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมำยหรือค ำสั่งที่เกี่ยวข้องของทำงรำชกำร  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องด ำเนินกำรในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
       - ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนกับส่วนรำชกำร 
       - ปรึกษำกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหรือที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยตำม
ควำมเหมำะสม   และ 
       - ควบคุมกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน              
โดยระบุข้อจ ำกัดในกำรใช้รำยงำนดังกล่ำว 
 
    ๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเผยแพร่
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้รับบริกำร 
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    ๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  อำจมีกำรบ่งชี้ประเด็น
เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุม  หำกเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อส่วนรำชกำร
ในภำพรวม  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนให้กับหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
 
  ๒๔๕๐ : กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม 
    กำรแสดงควำมเห็นในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องค ำนึงถึงควำม
คำดหวังของหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ควำมเห็นดังกล่ำวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ  เชื่อถือได้  
มีควำมเก่ียวข้อง  และเป็นประโยชน์  เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนควำมเห็นโดยรวม 
 
    บทตีควำม : 
    รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  จะระบุในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 
    - ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  รวมถึงระยะเวลำที่ครอบคลุมในกำรให้ควำมเห็น 
    - ข้อจ ำกัดของขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
    - กำรพิจำรณำแผนงำน / โครงกำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  รวมถึงกำรใช้ผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน / ที่ปรึกษำอ่ืน ๆ 
    - กรอบควำมเสี่ยงหรือกำรควบคุมหรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เป็นพ้ืนฐำนกำรให้ควำมเห็น
โดยรวม 
    - ควำมเห็นโดยรวม  กำรใช้ดุลยพินิจ  หรือข้อสรุปที่ยุติ 
 
    ทั้งนี้  ต้องชี้แจงสำเหตุของควำมเห็นโดยรวมที่ไม่น่ำพอใจในรำยงำนดังกล่ำว 
 
๒๕๐๐ : กำรติดตำมผล 
  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดและรักษำระบบกำรติดตำมกำรไม่ปฏิบัติตำม   
 ข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
 
  ๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดกระบวนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบว่ำ  
หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้มีกำรสั่งกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่ได้น ำเสนอในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบหรือไม่ และผลกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร  หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรได้ยอมรับควำมเสี่ยงจำกกำรไม่
ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
 
  ๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องมีกำรติดตำมกำรไม่ปฏิบัติตำมผลของงำน                  
บริกำรให้ค ำปรึกษำตำมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่ได้มีกำรเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริกำร 
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๒๖๐๐ : กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร 
 ในกรณีที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ  ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ำยบริหำร
ยอมรับนั้น  อำจจะไม่อยู่ในระดับที่ส่วนรำชกำรสำมำรถยอมรับได้   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้อง
หำรือกับผู้บริหำรระดับสูง  หำกยังไม่สำมำรถหำข้อยุติได้หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องเสนอต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 
ค ำอธิบำยศัพท์ 
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ค ำนิยำม 
กำรตรวจสอบภำยใน กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น  

เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น  กำรตรวจสอบภำยใน
จะช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำร
ก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 

 
ค ำอธิบำยศัพท ์
กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน เอกสำรทำงกำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร  เพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ 
( Charter ) และควำมรับผิดชอบของงำนตรวจสอบภำยใน   ซึ่งกฎบัตรกำรตรวจสอบ

ภำยในต้องประกอบด้วย 
 - สถำนภำพของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 - สำยกำรรำยงำน ซึ่งรวมถึงควำมสัมพันธ์ของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 - สิทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูล บุคลำกร และทรัพย์สินต่ ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ                  

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 - ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 
กำรก ำกับดูแล กระบวนกำรด ำเนินงำน  เพ่ือก ำกับดูแลและควบคุมให้กำรปฏิบัติงำนของ 
( Governance ) หน่วยงำนต่ำง ๆ  ภำยในส่วนรำชกำรเป็น ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ประสิทธิผล  มีควำมโปร่งใส  และเป็นธรรม 
 
กำรก ำกับดูแลเทคโนโลยี กระบวนกำรที่สร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำร 
สำรสนเทศ ได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
( Information Technology 
Governance ) 
 
กำรควบคุม ( Control ) กำรกระท ำใด ๆ ก็ตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร  ฝ่ำยบริหำร และกลุ่มบุคคล

ก ำหนดให้มีขึ้นในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  โดยกำรวำงแผนงำน จัดองค์กร 
และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท ำให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ  กำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จ
ได้ตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

 
กำรควบคุมพื้นฐำน กำรควบคุมท่ีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล  โดยจัดให้ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๙๒ 

 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบกำรควบคุมในส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ( 
Information Technology เช่น  ระบบงำนข้อมูล  ระบบเครือข่ำย  และบุคลำกร  ซึ่ง ประกอบด้วย  
Controls )  กำรควบคุมแบบทั่วไป ( General Controls )  และแบบเฉพำะทำง ( Technical 
 Controls ) 
 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำรระบุ ประเมิน จัดกำร และควบคุมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ 
( Risk Management ) ที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ้น  เพ่ือให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ     

ส่วนรำชกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
 
กำรทุจริต ( Fraud ) กำรกระท ำที่กฎหมำยระบุว่ำ เป็นกำรฉ้อฉล  หลอกลวง  ปกปิด  หรือละเมิด

อ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ และเป็นกำรกระท ำที่เกิดขึ้นโดยปรำศจำก
กำรข่มขู่ บังคับ  หรือมีเหตุบีบคั้นจำกผู้อ่ืน  กำรทุจริต  คือ     กำรกระท ำของ
บุคคลหรือองค์กร เพ่ือให้ได้มำซึ่งทรัพย์สิน  เงินทอง  หรือบริกำรพิเศษ  โดยไม่
ต้องจ่ำยเงินหรือค่ำตอบแทนใด ๆ หรือเป็นกำรกระท ำเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจอ่ืน 

 
กำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้วยควำมเที่ยงธรรม  ในอันที่จะเป็นกำรสร้ำง          
( Add Value ) มูลค่ำเพ่ิมให้กับส่วนรำชกำรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยท ำให้ส่วนรำชกำร
 สำมำรถปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น             
 ซึ่งอำจด ำเนินกำรในรูปแบบของกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ หรือกำรรำยงำน 
 เป็นลำยลักษณ์อักษรหรืออ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ 
 ส่วนรำชกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงไว้ 
 

ควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ใด ๆ ที่น ำมำซึ่งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของส่วนรำชกำร        
ทำงผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นนี้  อำจมีส่วนท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน            
( Conflict of Interest ) ตรวจสอบภำยใน  อย่ำงไรก็ตำม  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำมำรถ
 เกิดขึ้นได้  ถึงแม้ว่ำผลลัพธ์ที่ออกมำจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือ
 ควำมไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน  แต่ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักวิชำชีพ        
 ของผู้ตรวจสอบภำยใน  ทั้งนี้  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อำจบั่นทอน
 ควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 
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ควำมเที่ยงธรรม ทัศนคติที ่ปรำศจำกควำมล ำเอียงในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน           
( Objectivity ) เพ่ือเป็นกำรเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 ด้ วยควำมเชื่ อมั่ นในผลงำน  และไม่ มี กำรลดหย่อนคุณภำพของงำน         
 ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน        
 จะไม่อยู่ภำยใต้กำรชักจูงหรือชักน ำจำกผู้อ่ืน  ทั้งนี้  สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ
 ควำมเป็นอิสระไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของบุคคล  กำรปฏิบัติงำน  หน้ำที่
 ควำมรับผิดชอบ  และหน่วยงำนต้องได้รับกำรจัดกำร 
 

ควำมเสี่ยง ( Risk ) ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ส่วนรำชกำร  ควำมเสี่ยงสำมำรถวัดได้ในรูปของผลกระทบและโอกำสที่จะ
เกิดเหตุกำรณ์นั้น 

 

งำนบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน กำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ อย่ำงเที่ยงธรรม  เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรประเมินผล               
( Assurance Services ) อย่ำงอิสระ  โดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรกำรก ำกับดูแล    
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมของส่วนรำชกำร  เช่น   กำรตรวจสอบ
  งบกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน  กำรปฏิบั ติ ตำมกฎ  ระเบี ยบ  และ
 ข้อบังคับ  ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบต่ำง ๆ  และกำรตรวจสอบ
 ควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชี   เป็นต้น 
 

งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และบริกำรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  โดยลักษณะ             
( Consulting Services ) งำนและขอบเขตของงำนจะจัดท ำข้อตกลงร่วมกับผู้ รับบริกำร  และมี
 จุดประสงค์  เพ่ื อเพ่ิ มคุณค่ ำให้ กั บส่ วนรำชกำร  โดยกำรปรับป รุ ง
 กระบวนกำรกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมของ      
 ส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น  เช่น  กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  ในเรื่องควำมคล่องตัว  
 ในกำรด ำเนินงำน  กำรออกแบบระบบงำน  วิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน   
 และกำรฝึกอบรม  เป็นต้น 
 

ต้อง ( Must ) กำรเน้นควำมส ำคัญและจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย       
ซ่ึงผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้ทีมงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแต่ละเรื่อง
ที่จะตรวจสอบ  ด้วยวัตถุประสงค์อะไร  ที่หน่วยรับตรวจใด  ณ เวลำใด และ
ใช้วิธีกำรและเทคนิคกำรตรวจสอบใด  จึงจะช่วยให้  กำรรวบรวมหลักฐำนใน
รำยละเอียดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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แผนกำรตรวจสอบ แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจัดท ำขึ้นไว้ล่วงหน้ำ  
เกี่ยวกับเรื่องที่ จะตรวจสอบ  จ ำนวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลำที่ ใช้ ใน           
กำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ  รวมทั้งงบประมำณที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ  เพ่ือประโยชน์ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่นทันตำม
ก ำหนดเวลำ 

 
แผนกำรปฏิบัติงำน แผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำไว้

ล่วงหน้ำว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หน่วยรับตรวจใด  ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต วิธีกำรใด  และทรัพยำกรที่ใช้เท่ำใด  จึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จ 

 
ส่วนรำชกำร กระทรวง  กรม  หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำและ

จังหวัด  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสำหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ส่วนกลำง หมำยถึง ปลัดกระทรวง  อธิบดี หรือหัวหน้ำของส่วนรำชกำรที่

เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม 
 ส่วนภูมิภำค  หมำยถึง  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  ตำมท่ีก ำหนด

ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
 
หัวหน้ำหน่วยงำน ต ำแหน่งสูงสุดในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน    ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล 
ตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   และกรณีที่ส่วนรำชกำร

เลือกใช้บริกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก  หัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดูแลเรื่องของ  สัญญำ
ว่ำจ้ำง  และคุณภำพควำมน่ำเชื่อถือของผลงำน  รวมทั้งรำยงำนให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรได้รับทรำบ  และติดตำมผลของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

 
ผู้รับบริกำร ผู้ร้องขอรับกำรบริกำรหรือหน่วยรับตรวจ 
 
หน่วยรับตรวจ หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 
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ส่วนที่ ๔ 
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
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จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกำรยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยในให้ได้รับกำรยกย่อ ง  และ
ยอมรับจำกบุคคลทั่วไป   รวมทั้ งให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ                           
ผู้ตรวจสอบภำยในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม  ในอันที่จะน ำมำ              
ซึ่งควำมเชื่อม่ันและให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมด้วยคุณภำพ 
 
แนวปฏิบัติ 
 ๑. หลักปฏิบัติที่ก ำหนดในจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  เป็นหลักกำรพ้ืนฐำน
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีผู้ตรวจสอบภำยในพึงปฏิบัติ  โดยใช้สำมัญส ำนึกและวิจำรณญำณอันเหมำะสม 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภำยในควรประพฤติปฏิบัติตนตำมกรอบจริยธรรมนี้   นอกเหนือจำก                 
กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร  และกฎหมำยหรือระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๓. ผู้ตรวจสอบภำยในพึงยึดถือและด ำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ควำมซื่อสัตย์ ( Integrity )  ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เกิด
ควำมไว้วำงใจและท ำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป 
  ๓.๒ ควำมเที่ยงธรรม ( Objectivity )  ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนด้วยควำมไม่ล ำเอียง  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
ท ำหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมในทุก ๆ สถำนกำรณ์  และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคล
อ่ืนเข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน 
  ๓.๓ กำรปกปิดควำมลับ ( Confidentiality )  ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพในคุณค่ำ
และสิทธิของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน  และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว   โดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงเสียก่อน   ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยเท่ำนั้น 
  ๓.๔ ควำมสำมำรถในหน้ำที่  ( Competency )  ผู้ตรวจสอบภำยในจะน ำควำมรู้   
ทักษะและประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
 ๑. ควำมซ่ือสัตย์ ( Integrity ) 
  ๑.๑ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  
และมีควำมรับผิดชอบ 
  ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และเปิดเผย
ข้อมูลตำมวิชำชีพที่ก ำหนด 
  ๑.๓ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระท ำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย  
หรือ ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำที่อำจน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน  หรือสร้ำง
ควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร 
  ๑.๔ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องให้ควำมเคำรพและสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณของทำงรำชกำร 
 

 ๒. ควำมเที่ยงธรรม ( Objectivity ) 
  ๒.๑  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน ำไปสู่
ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งกระท ำกำรใด ๆ ที่จะท ำให้เกิดอคติ ล ำเอียง จนเป็นเหตุ
ให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม 
  ๒.๒  ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ  ที่จะท ำให้เกิดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรมใน
กำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ 
  ๒.๓  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญทั้งหมดที่
ตรวจพบ   ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้ว  อำจจะท ำให้รำยงำนบิดเบือนไป
จำกข้อเท็จจริง  หรือเป็นกำรปิดบังกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
 
 ๓. กำรปกปิดควำมลับ ( Confidentiality ) 
  ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำก
กำรปฏิบัติงำน 
  ๓.๒  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่น ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำ
ผลประโยชน์เพ่ือตนเอง  และจะไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย และประโยชน์ของทำงรำชกำร 
 
 ๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ ( Competency ) 
  ๔.๑  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  
ทักษะ  และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น 
  ๔.๒  ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำร 
  ๔.๓  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผลและ
คุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
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ตัวอย่าง  
 รายการปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 
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รายการปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 
 

1.  ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) 

ที่มา ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับเกณฑ์ความเสี่ยง 

ระดับต่่า = 1 ระดับกลาง = 2 ระดับสูง = 3 
S1. 1. การจัดท าแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติงานทุกปลีะ 1 ครั้ง จัดท าแผนปฏิบัติงานมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ไม่มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

 

S2. 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล อัตราก าลังที่มีอยู่มากกว่า 90% ของ

กรอบอัตราก าลัง 
อัตราก าลังที่มีอยู่ 80 - 90% ของ
กรอบอัตราก าลัง 
 

อัตราก าลังที่มีอยู่ต่ ากว่า 80% ของ
กรอบอัตราก าลัง 

 

2.  ด้านการด่าเนนิงานหรือการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O) 

ที่มา ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

ระดับต่ า = 1 ระดับกลาง = 2 ระดับสูง = 3 

O1. 

1. การจัดท าค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 

จัดท าค าสั่ง และเป็นปัจจุบัน จัดท าค าสั่ง แต่ยังไม่มีการปรับปรุงค าสั่ง 
เมื่อมีการเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ 
 

ไม่ได้จัดท าค าสั่ง 

O2. 
2. การสื่อสารในหน่วยงาน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560 
– วันที่ท าแบบสอบถาม) 

มีการสื่อสารโดยการประชุมในหน่วยงาน
มากกว่า 8 ครั้ง 

มีการสื่อสารโดยการประชุมในหน่วยงาน 
 5 - 8 ครั้ง 

มีการสื่อสารโดยการประชุมในหน่วยงาน 
น้อยกว่า 5 ครั้ง 

O3.
กตน. 

ประเมิน 

3. ความถ่ีในการตรวจสอบภายใน ไม่ได้รับการตรวจสอบน้อยกว่า 3 ปี ไม่ได้รับการตรวจสอบมาแล้ว 3 – 4 ปี ไม่ได้รับการตรวจสอบตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
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3.  ด้านการเงิน (Financial : F) 

ที่มา ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

ระดับต่่า = 1 ระดับกลาง = 2 ระดับสูง = 3 

F1.จาก
กองคลัง 

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
(ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
 

เท่ากับ หรือมากกว่าเป้าหมายที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

- ต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ก าหนด 

 

4.  ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge : K)  

ที่มา ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

ระดับต่่า = 1 ระดับกลาง = 2 ระดับสูง = 3 

K1. 
1. ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารคน
ปัจจุบันของหน่วยงาน 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร 
เกนิ   3 ปี 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร 
 ไม่เกิน 1 ปี หรือรักษาการแทนผู้บริหาร 
 

 

5.  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)  

 ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

ระดับต่่า = 1 ระดับกลาง = 2 ระดับสูง = 3 
C1.

ตรวจสอบ
กับกอง
คลัง 

1. การจัดส่งรายงานพัสดุ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (กรมฯ ก ำหนดให้
จัดส่งภำยในวันที่ 14 พ.ย. 2560) 
 

จัดส่งภายในระยะเวลาที่กรมส่งเสริม
การเกษตรก าหนด 

จัดส่ง แต่ล่าช้ากว่าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรก าหนด 

ไม่ได้จัดส่ง 

C2. 
ไม่มี

เอกสาร 

2. การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 
เดือน กรมฯ ก ำหนดให้จัดส่งภำยในวันที่ 
20 ต.ค. 2560) 

ส่งครบถ้วนและส่งภายในระยะเวลาที่ 
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
 

ส่งภายในระยะเวลาที่กรมส่งเสริม
การเกษตรก าหนด แต่จัดส่งไม่ครบถ้วน 

ส่งไม่ครบถ้วนและส่งล้าช้ากว่าก าหนด  
หรือมิได้จัดส่งรายงาน 
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ตัวอย่าง 
แบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
ส าหรับหน่วยงานส่วนกลางที่มีส านักงาน 

ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบส ำรวจข้อมลูเบ้ืองต้นของหน่วยงำน 

จัดท ำโดยกลุ่มตรวจสอบภำยใน  กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
 

*********************************** 
 

ค ำชี้แจง 
    1. แบบส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำน จัดท ำขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน ำข้อมลูไปวิเครำะห์ และน ำไปใช้เป็นส่วนหน่ึง  ในกำร
ประเมินควำมเสี่ยง เพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมส่งเสรมิกำรเกษตร 
    2. หน่วยงำนเป้ำหมำย คือ หน่วยงำนส่วนกลำงที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค สังกัดกรมส่งเสริมกำรเกษตร ทั้ง 59 หน่วยงำน 
    3. โปรดกรอกข้อมลูที่ตรงกับควำมเป็นจริง  ให้ครบทุกข้อ (จ ำนวน 1 ครั้งต่อหน่วยงำน) 
 
ติดต่อสอบถำมเพิ่มได้ที่ โทรศัพท์หมำยเลข 02-561-4876   
ผู้จัดท ำ นำงสำวกนกพรรณ  พูลเพิ่ม และนำงสำวนันทนำ  กำส่ำน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ชื่อหน่วยงำน…………………………………….…………….………………….…….. จังหวัด................................................. 
 
ด้ำนบุคลำกรของหน่วยงำน 
    1. ผู้บริหำรหน่วยงำน 
 1.1 ผู้บรหิำรหน่วยงำน ช่ือ ............................................. นำมสกลุ   ............................................. 
 1.2 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนท่ี  (โปรดระบุ : ไม่เคย / ไม่เกิน 1 ปี / 1 - 3 ปี / เกิน 3 ป ีในช่องว่ำง) 

           ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร  จ ำนวน ...............    
 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด  จ ำนวน ...............  
           ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน จ ำนวน ............... 
 ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ จ ำนวน ...............  
           ส่วนกลำง  จ ำนวน ............... 

    2.  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัตด้ิำนงำนกำรเงิน/กำรบัญช ี 
            2.1 ระบุช่ือ........................................นำมสกลุ..........................................ต ำแหน่ง..................................................................... 
 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนของศูนย์ฯ  ในด้ำนกำรเงิน กำรบญัชี   

           น้อยกว่ำ 1 ป ี    
 ตั้งแต่ 1 – 2 ปี  
           มำกกว่ำ 2 ป ี

 2.2 เคยผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสตูรต่ำงๆ ดังนี้ (ตั้งแต ่ปี 2560 - ปัจจุบัน ) หรือไม่  
           เคยผ่ำนกำรอบรม (โปรดท ำเครื่องหมำย  เลือกช่ือหลักสตูร)    ไม่เคยผ่ำนกำรอบรม 

     ช่ือหลักสูตร  
     ……. ระเบียบเกีย่วกับกำรเบิกจำ่ยเงินจำกคลัง 
     ……. กำรปฏิบัติงำนในระบบบญัชี  GFMIS 
     ……. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจดัซื้อจัดจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
     ……. กำรรับ – จ่ำยเงินและกำรน ำส่งเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
     ……. อื่นๆ ……………………………………………   
 
3. เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
         3.1 ระบุช่ือ........................................นำมสกุล..........................................ต ำแหน่ง..................................................................... 
 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนของศูนย์ฯ ในด้ำนกำรพัสดุ   

           น้อยกว่ำ 1 ป ี    
 ตั้งแต่ 1 – 2 ปี  
           มำกกว่ำ 2 ป ี
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 3.2 เคยผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสตูรต่ำงๆ ดังนี้ (ตั้งแต่ ปี 2560 - ปัจจุบัน ) หรือไม่  

           เคยผ่ำนกำรอบรม (โปรดท ำเครื่องหมำย  เลือกช่ือหลักสตูร)    ไม่เคยผ่ำนกำรอบรม 
     ช่ือหลักสูตร  
     ……. ระเบียบเกีย่วกับกำรเบิกจำ่ยเงินจำกคลัง 
     ……. กำรปฏิบัติงำนในระบบบญัชี  GFMIS 
     ……. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจดัซื้อจัดจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
     ……. กำรรับ – จ่ำยเงินและกำรน ำส่งเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
     ……. อื่นๆ …………………………………………… 
ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic : S) 
 1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
  1)  มีกำรจดัท ำแผนปฏิบัติงำนปีละ 1 ครั้ง 
            2)  มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนมำกกว่ำหนึ่งครั้งต่อปี 
   3)  ไม่มีกำรจัดท ำแผนปฏบิัติงำน 

2. กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
            1) อัตรำก ำลังที่มีอยู่มำกกว่ำร้อยละ 90 ของกรอบอัตรำก ำลัง 
  2) อัตรำก ำลังที่มีอยู่ร้อยละ 80 - 90 ของกรอบอัตรำก ำลัง 
  3) อัตรำก ำลังที่มีอยู่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของกรอบอัตรำก ำลัง 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีรับผิดชอบ (Operation : O) 
    1. กำรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
  1)  จัดท ำค ำสั่ง และเป็นปจัจุบัน 
            2)  จัดท ำค ำสั่ง แต่ยังไมม่ีกำรปรับปรุงค ำสั่ง เมื่อมีกำรเปลี่ยนหัวหนำ้หน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ี 
   3)  ไม่ได้จดัท ำค ำสั่ง 
 2. กำรสื่อสำรในหน่วยงำน ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560 – วันท่ีท ำแบบสอบถำม)  
  1)  มีกำรสื่อสำรโดยประชุมในหนว่ยงำนมำกกว่ำ 8 ครั้ง 
            2)  มีกำรสื่อสำรโดยประชุมในหนว่ยงำน 5 - 8 ครั้ง 
   3)  มีกำรสื่อสำรโดยประชุมในหนว่ยงำนน้อยกว่ำ 5 ครั้ง 

ด้ำนกำรเงิน (Financial : F) 
 1. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเปน็ไปตำมเป้ำหมำยที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด (ไตรมำสที่ 3 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561)  
  1)  เท่ำกับแผน หรือ มำกกว่ำ 
            2)  ต่ ำกว่ำแผน 

ด้ำนกำรบริหำรควำมรู้ (Knowledge : K)    

1. ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งผู้บรหิำรคนปัจจุบันของหน่วยงำน 
  1)  ระยะเวลำทีด่ ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรเกิน 3 ปี 
            2)  ระยะเวลำทีด่ ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 

  3)  ระยะเวลำทีด่ ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรไม่เกิน 1 ปี หรือรักษำกำรแทน 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ(Compliance : C)  

1. กำรจัดส่งรำยงำนพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  (กรมฯ ก ำหนดให้จัดส่งภำยในวันท่ี 14 พ.ย. 2560) 
           1) จัดส่งภำยในระยะเวลำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรก ำหนด  
           2) จัดส่ง แต่ล่ำช้ำกว่ำท่ีกรมส่งเสรมิกำรเกษตรก ำหนด 
           3) ไมไ่ด้จดัส่ง          
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2. กำรจัดส่งรำยงำนกำรควบคมุภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน  
   (กรมฯ ก ำหนดให้จัดส่งภำยในวนัท่ี 20 ต.ค. 2560) 
                        1) ส่งครบถ้วนและส่งภำยในระยะเวลำที่กรมสง่เสริมกำรเกษตรก ำหนด 

          2) ส่งภำยในระยะเวลำทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรก ำหนด แต่จัดส่งไม่ครบถ้วน  
          3) ส่งไมค่รบถ้วนและส่งลำ่ช้ำกว่ำก ำหนด หรือมไิด้จดัส่งรำยงำน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควำมถี่ท่ีท่ำนมีควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรตรวจสอบภำยในจำกกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
           1) สองปีต่อครั้ง              2) สำมปีต่อครั้ง                3) สี่ปีต่อครั้ง 

2. เรื่องท่ีท่ำนต้องกำรให้ด ำเนินกำรตรวจสอบ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
             1) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ. 2560 

          2) สัญญำยมืเงิน / ลูกหนีเ้งินยืม 
          3) กำรบรหิำรสินทรัพย์ / รถรำชกำร 

  4) กำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  
          5) กำรรับ – จ่ำยเงินและกำรน ำส่งเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)  
          6) กำรฝึกอบรม / กำรจัดงำน / กำรเดินทำงไปรำชกำร         
          7) กำรเบิกจำ่ยเงินสวสัดกิำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล  
          8) ค่ำเล่ำเรยีนบุตร         
          9) กำรเบิกจำ่ยค่ำเช่ำบ้ำน  
         10) อื่นๆ .................................. (ระบุ)          

 3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         



 

หน้า 270 - 271                                                         คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
แบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

ส าหรับกอง/ส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำนกอง/ส ำนัก 
ประกอบกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ................. 

จัดท ำโดยกลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
 

ค ำชี้แจง 
1. แบบส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำน จัดท ำขึ้นเพ่ือน ำข้อมูลมำประกอบกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี  
    งบประมำณ พ.ศ............... ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมส่งเสรมิกำรเกษตร 
2. หน่วยงำนเป้ำหมำย คือ หน่วยงำนส่วนกลำง สังกัดกรมส่งเสรมิกำรเกษตรทั้ง 14 หน่วยงำน  
3. โปรดกรอกข้อมลูที่ตรงกับควำมเป็นจริง ให้ครบทุกข้อ (จ ำนวน 1 ครั้ง ต่อหน่วยงำน) 
    ติดต่อสอบถำมเพิ่มเตมิได้ที่ โทรศัพท์หมำยเลข 02-561-4875  
    ผู้จัดท ำ นำงสำวกนกพรรณ  พูลเพิ่ม และนำงสำวนันทนำ  กำส่ำน 

 
 

ชื่อหน่วยงำน…………………………………………………………………………………………................................................... 
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ตอบแบบส ำรวจ………………………………………………………ต ำแหน่ง…………………………….………… 
 

ท่ำนต้องกำรให้กลุ่มตรวจสอบภำยในวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........ ในประเด็นใด 

1. กำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting Service) เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนโครงกำร 
(เลือกข้อที่ท่ำนต้องกำรได้มำกกกว่ำ 1 ข้อ)    
 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ตรวจต่อเนื่อง 
 โครงกำรตลำดเกษตรกร 
           โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart farmer) 
           โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer)  
 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน 
 กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 

           อ่ืน ๆ ได้แก่ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กำรให้ควำมเชื่อมั่นในกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  (เลือกข้อที่ท่ำนต้องกำรได้มำกกกว่ำ 1 ข้อ)  

           กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
          และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

           กำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรจัดงำน   
 กำรตรวจสอบกำรยืมเงินรำชกำร และเงินทดรองรำชกำร  
 กำรตรวจสอบกำรใช้รถรำชกำร 
           กำรตรวจสอบกำรบริหำรทรัพย์สิน 

           กำรสอบทำนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน 
           กำรเติมน้ ำมันโดยใช้บัตรเครดิตรำชกำร 
           การรับ – จ่ายเงินและการน าส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
           อ่ืน ๆ ได้แก่ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  เรื่องอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรให้ตรวจสอบ 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
 

 



 

หน้า 272 - 273                                                         คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร 



แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 

จัดท าโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามความคดิเห็นผู้บรหิารกรมส่งเสริมการเกษตรจัดท าขึ้นเพื่อน าข้อมูลมา ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…….. ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. โปรดกรอกข้อมลูที่ตรงกับความเป็นจริง ให้ครบทุกข้อ  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศพัท์หมายเลข 02-561-4875 ผูจ้ัดท า นางสาวกนกพรรณ  พูลเพิม่ และนางปนัชดา  มาแนม 

 
 

ชื่อ - นามสกุล ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร………………………………………………………………………………………………………… 
 

ต าแหน่ง…………………………….…………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

ท่านต้องการใหก้ลุ่มตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……. ในประเด็นใด  
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial  Auditing) ได้แก่  
     .......... การตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินและการน าส่งเงินของสว่นราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
     .......... เรื่องอื่น ๆ ได้แก่................................................................................................................................................................... 
2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) ได้แก่ (โปรดเรียงล าดับในข้อท่ีท่านคิดว่าต้องการมากที่สดุ)  
     ......... โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
     ......... โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) 
     ......... โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer) 
     ..........ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกจิชุมชน 
     ......... เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ ................................................................................................................................................................... 
3. การตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด (Compliance Auditing) (โปรดเรียงล าดับในข้อท่ีท่านคดิว่าต้องการมากท่ีสุด) 
    .......... การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    .......... การรับ – จ่ายเงินและการน าส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
    ........... การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจดังาน 
    ........... การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน  
    ........... การตรวจสอบการยืมเงินราชการ และเงินทดรองราชการ 
    ........... การตรวจสอบการใช้รถราชการ 
    .......... การควบคุมและการจ าหน่ายพัสด ุ
    .......... การสอบทานการด าเนนิงานการควบคุมภายใน 
    ........... เรื่องอื่น ๆ ได้แก่................................................................................................................................................................... 
4. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) (โปรดเรียงล าดับในข้อท่ีท่านคิดว่าต้องการมากท่ีสุด ) 
    .......... การตรวจสอบการควบคุมทั่วไป ได้แก่ การป้องกันรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูลความพร้อมของระบบ  
             และความน่าเชื่อถือ 
    .......... การตรวจสอบการควบคุมระบบงาน 
    .......... การตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สินในระบบทะเบียนสินทรัพย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
    .......... เรื่องอื่น ๆ ได้แก่.................................................................................................................................................................... 
5. การตรวจสอบการบรหิาร (Management Auditing) (โปรดเรียงล าดับในข้อท่ีท่านคิดว่าต้องการมากท่ีสุด) 
    .......... การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน 
    .......... การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
    .......... เรื่องอื่น ๆ ได้แก่.................................................................................................................................................................... 
6. เรื่องอื่น ๆ ท่ีต้องการให้ตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
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