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กรมบัญชีกลาง 

               แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

  คํานํา 

  

 งานตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการบริหารราชการในปัจจุบัน ดังนั้น            
งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผล มีการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานภาครัฐ        
ไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิของงาน 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้องได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
จากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี  โดยผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน กระบวนการประเมิน  
และเป็นอิสระจากภายนอกส่วนราชการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์จากส่วนราชการ 

ทั้งนี้  กรมบัญชีกลาง  โดยสํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ  ได้กําหนดแนวทาง            
การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมิน  เพื่อรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  โดยกําหนดหลักเกณฑ์และ   
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  อ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่กําหนดโดย
กรมบัญชีกลาง  นอกจากนี้  ยังให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (สตท.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินจากภายนอกของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐจึงได้จัดทําแนวทาง         
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการและจังหวัด  มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพื่อรองรับ    
การประเมินการประกันคุณภาพจากภายนอก  ในโอกาสเดียวกันนี้  หน่วยงานตรวจสอบภายในของ          
ส่วนราชการและจังหวัดสามารถใช้แนวทางฯ เล่มนี้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ทั้งในการพัฒนา
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน  การติดตามคุณภาพงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินตนเองของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพจากภายนอก  และเหนือสิ่งอื่นใดสํานักกํากับ
และพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
เล่มนี้จะช่วยให้การประเมินคุณภาพจากภายนอกเป็นไปตามมาตรฐานยิ่งขึ้น  

 กรมบัญชีกลาง 
  กระทรวงการคลัง 



สารบญั 
 หน้า 
 
บทที ่ ๑ ความทั่วไป 1 

 ความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน 1 
 ความหมายของงานตรวจสอบภายใน 2 
 คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 3 

 

บทที ่ ๒ การประกนัและการปรบัปรงุคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 4 
 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 4 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพ ๘ 
 ข้อดี ข้อเสีย ของการประเมินคุณภาพ ๘ 
 การรายงานผล “การประเมินการประกันคุณภาพ” ๙ 

 

บทที ่ ๓ เกณฑก์ารประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 1๐ 
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 1๑ 
 ประเด็นที่ใช้พิจารณาสําหรับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 1๑ 
 เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 1๔ 

 

บทที ่๔ แนวทางการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 3๕ 
 การดําเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 3๕ 
 วิธีการประเมิน 3๖ 
 การสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓๘ 
 ระบบแรงจูงใจและการประกาศการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ๓๙ 

  

บทสรุป 4๐ 
 

ภาคผนวก  ๔๑ 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  4๒ 

ของส่วนราชการ  
                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 83 
 

บรรณานุกรม  9๑ 



กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๑ 

  บทที ่ ๑ 
  ความทัว่ไป 
 

ความสาํคญัของงานตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สําคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล     
การดําเนินงานภายในส่วนราชการ   เพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด  บทบาทท่ีสําคัญ
ของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยง  การควบคุมและการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น  งานตรวจสอบภายในจึงมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความสําเร็จในส่วนราชการหลายประการ  
ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการ   
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

- ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์     
แก่ส่วนรวม 

- เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ 
อย่างไรก็ดี  จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความสําคัญ

กับผลสัมฤทธ์ิของงาน  และให้มีการลดบทบาทและกระจายอํานาจของหน่วยงานกลางไปสู่ส่วนราชการ     
โดยหน่วยงานกลางทําหน้าที่เป็นผู้กํากับและควบคุมเชิงนโยบายให้อํานาจหัวหน้าส่วนราชการบริหารจัดการงาน
ในความรับผิดชอบเองภายใต้กรอบกติกากลางที่กําหนด  โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอํานาจของหน่วยงานกลาง  ทําให้ส่วนราชการต้องให้
ความสําคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นที่กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าที่
กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการจะต้องศึกษาหาวิธีการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้          
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการมีความเข้มแข็งที่หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 

 



กรมบัญชีกลาง 
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ความหมายของงานตรวจสอบภายใน 
 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  “การให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร  การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการกํากับดูแล 
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ” 
 

 กรมบัญชีกลาง  ได้ให้ความหมายไว้  ดังนี้ 
 การตรวจสอบภายใน  คือ  “กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ” 
 

 ตามความหมายของงานตรวจสอบภายในข้างต้นสามารถจําแนกงานตรวจสอบภายใน  ได้เป็น          
๒ ลักษณะ  ดังนี้ 

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)   เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่าง
เที่ยงธรรม  เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของส่วนราชการ เช่น  การตรวจสอบงบการเงิน  ผลการดําเนินงาน  การปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับ  ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี  เป็นต้น 
 ๒. งานบริการให้คําปรึกษา (Consulting Services)  เป็นการให้คําแนะนําและบริการอื่น ๆ        
ที่เกี่ยวข้อง  โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ  และมีจุดประสงค์  
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ  โดยการปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น  ตัวอย่างเช่น  การให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคล่องตัวใน         
การดําเนินงาน  การออกแบบระบบงาน  วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  และการฝึกอบรม  เป็นต้น 
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คุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
 ระบบคุณภาพ  หมายถึง  ระบบโครงสร้างขององค์กร ความรับผิดชอบ วิธีการ  กระบวนการและ
ทรัพยากรที่ดําเนินการจนผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ (เอกสารประกอบ ISO 9000 : รองศาสตราจารย์ พูลพร   
แสงบางปลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๖) 
 คุณภาพ  หมายถึง  คุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม  ปราศจากข้อผิดพลาด  ทําให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 องค์ประกอบที่สําคัญของคุณภาพ  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) 

คุณภาพจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับงานบริการ  งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการดําเนินงานของส่วนราชการ  และช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการ  
มีผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย  และนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งการกํากับดูแลที่ดี  

 
คุณภาพของงานตรวจสอบภายในจึงหมายถึง  งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม

มาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ  การนําระบบการประกัน
คุณภาพมาใช้กับงานตรวจสอบภายใน  จึงเป็นวิธีการที่จะทําให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   
มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม        
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปต่อผล           
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
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  บทที ่๒ 
  การประกนัและการปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 

 

การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ        
ได้กําหนดเกี่ยวกับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในไว้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  

โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
 

 บทตีความ  : 
 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความเช่ือมั่นว่า   

การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้งระบุโอกาสในการปรับปรุงด้วย 

 

 ๑๓๑๐ : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและ  
ภายนอกส่วนราชการ 

 

 ๑๓๑๑ : การประเมินผลจากภายใน 
การประเมินผลจากภายในส่วนราชการต้องประกอบด้วย 

 - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   และ 
- การสอบทานเป็นระยะ ๆ โดยการประเมินตนเอง  หรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืน   

ที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่าง
เพียงพอ 

 

บทตีความ  : 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   เป็นส่วนสําคัญของ   

การกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจํา
ตลอดเวลา   โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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 การสอบทานเป็นระยะ ๆ  เป็นการประเมินเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ  หมายถึง  ต้องม ี  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามระเบียบ
หรือมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 

  

๑๓๑๒ :  การประเมินผลจากภายนอก 
การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี  โดยบุคคลหรือ   
คณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ  โดย
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องต่อไปนี้ 
- ความจําเป็นในการเพิ่มความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 

 - คุณสมบัติและความเป็นอิสระ  รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น   
ของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 

 

บทตีความ  : 
              บุคคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสม  ควรแสดงให้เห็น

ความรู้ความสามารถในสองด้าน  ได้แก่  ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและ
ด้านการประเมินผล  โดยสามารถแสดงให้เห็นได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด  ความซับซ้อนและลักษณะงาน  
รวมทั้งมีเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า  ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว 

 

 ความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการ  หมายถึง   
การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับส่วนราชการ  

 

          ๑๓๒๐ :  การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและ

ภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ   
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บทตคีวาม  :   

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในเรื่อง
รูปแบบ  เนื้อหา  และความถี่ของรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงาน  เพื่อแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม   
คํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  โดยการรายงานผลการประเมินจากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ส่วนรายงานผลการประเมินจากภายนอกขึ้นอยู่กับความถี่ในการประเมิน 

 

          ๑๓๒๑ : การระบขุอ้ความ “เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน” 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในว่า  “ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ   
ส่วนราชการ” ก็ต่อเมื่อผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน   
การตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 

 

บทตคีวาม  :   
การดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  เมื่อผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในจากภายในและภายนอกส่วนราชการมาสนับสนุนข้อความ
ดังกล่าว  โดยผลการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ ๕  ปี 

 

 ๑๓๒๒ : การเปิดเผยการไมป่ฏบิัตติามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
กรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และมี
ผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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จากมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน  โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  อีกทั้งติดตามดูแล
ประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ  และสามารถนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 

 “การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน”  คือ  กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ้น  โดยการประเมินคุณภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ จากท้ังภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความม่ันใจ      
ในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่า เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 

การประเมนิคณุภาพ   สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท  คอื 
๑.  การประเมนิคณุภาพจากภายในส่วนราชการ (Internal Assessment)  ได้แก่ 

 ๑.๑  การประเมินคุณภาพจากภายในอย่างต่อเนื่อง (On-going Review)  เป็นการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ  เช่น  การกํากับดูแล  การสอบทาน
การปฏิบัติงาน  การให้คําปรึกษาแนะนํา  การจัดทํา Check list  การจัดทํา Customer feedback หรือ
โครงการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในต่าง ๆ  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไป           
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ   
ให้เกิดการประเมินคุณภาพในลักษณะดังกล่าว 
 ๑.๒   การประเมินคุณภาพจากภายในแบบครั้งคราว (Periodic Review)  เป็นการประเมินโดย    
ทีมประเมินที่เป็นบุคลากรภายในของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ  ทั้งนี้  ทีมประเมินต้อง
ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการกํากับ
ดูแลที่ดี  มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการพัฒนากระบวนการทํางาน  และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน            
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
             ทั้งนี้  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  คือผู้ที่ทําหน้าที่จัดต้ังและควบคุมการทํางานของทีมประเมิน 
 ๒.  การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกส่วนราชการ (External Assessment)  เป็นการ
ประเมินจากผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ  และเป็น          
ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน  มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและ
การกํากับดูแลที่ดี  อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการทํางาน  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ 
ลักษณะ  ดังนี้ 
            ๒.๑   การประเมินคุณภาพด้วยตนเองโดยมีผู้สอบทานอิสระภายนอก (Self – Assessment with 
Independent Validation) เป็นการประกันคุณภาพที่มีลักษณะคล้ายกับการประเมินคุณภาพจากภายในแบบ 
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ครั้งคราว (ข้อ ๑.๒)  แต่เพิ่มขั้นตอนการสอบทานกระบวนการและผลของการประกันคุณภาพโดยผู้ที่มี      
ความอิสระ  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ  ซึ่งจะทําหน้าที่สอบทานข้อมูลต่าง ๆ  สัมภาษณ์  รวมถึง
ทดสอบแบบจํากัด (Limited Test)  และเมื่อเสร็จสิ้น จะต้องรายงานสรุปความน่าเชื่อถือของการประเมิน
ตนเอง  พร้อมผลการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
         ๒.๒   การประเมินคุณภาพโดยทีมงานภายนอก (External Review)  เป็นการประเมินการ
ประกันคุณภาพโดยทีมงานจากภายนอกที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและด้านการประเมินผล  ทั้งนี้  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ทําหน้าที่
ควบคุมในการคัดเลือกทีมประเมิน  รวมทั้งสอดส่องดูแลการทํางานของทีมประเมิน  และในกรณีที่งาน
ตรวจสอบภายในนั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเฉพาะทางทีมประเมินควรจัดสรรให้มีบุคลากรที่มี          
ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นด้วย   
 

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพ 
       ๑.  เพื่อทราบถึงผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่ามีความสอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในและความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง 
       ๒. เพื่อทราบถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
       ๓.   เพื่อนําหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
        ๔.   เพื่อทราบถึงกิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามคํานิยามของ       
การตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
        ๕.   ให้คําแนะนําเพื่อการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

๖.   เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก (กรณีการประเมินคุณภาพภายใน) 
 

ข้อดี ข้อเสีย ของการประเมินคุณภาพ 
 

ประเภทการประเมนิ ข้อด ี ข้อเสยี 

๑. การประเมินคุณภาพ 
    จากภายใน 
     

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

๑. อาจเกิดความขัดแย้ง ทําให้ไม่ยอมรับ 
    ข้อบกพร่องหรือปัญหาหรืออุปสรรค 
    ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
๒. ขาดทักษะในการประเมินผลที่ดีหรือ 
    ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินผล 
๓. เกิดความลําเอียงในการประเมินผล 
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ประเภทการประเมนิ ข้อด ี ข้อเสยี 
๒. การประเมินคุณภาพ 
    จากภายนอก 

๑. มีความชํานาญและประสบการณ์ใน 
    การประเมินผลเป็นอย่างดี 
๒. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ 
    ส่วนเสียกับหน่วยงาน สามารถแสดง 
    ความเห็นได้อย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา 
 

๑. มีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูล 
๒. ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจ 
    ระบบงานที่ประเมิน 
๓. ไม่สามารถประเมินผลในส่วนของ 
    Soft Controls ได้อย่างเต็มที่ 
๔. เสียค่าใช้จ่ายมาก 

 

การรายงานผล “การประเมินการประกันคุณภาพ” 
 การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ผู้ประเมินควรนําเสนอรายงาน
ผลการประเมินให้กับผู้บริหารของส่วนราชการ  ทราบถึง 
 -   การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 -   ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 -  ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   
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  บทที ่๓ 
  เกณฑก์ารประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 
 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ใช้กรอบการประเมินการประกันคุณภาพ                
โดยอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  คู่มือการตรวจสอบ
ภายในสําหรับส่วนราชการ  และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ   โดยในส่วนของมาตรฐาน    
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ประกอบด้วยมาตรฐานด้าน
คุณสมบัติ (Attribute Standards) ทั้งหมด (รหัส ๑๐๐๐ - รหัส ๑๓๒๒)  และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
(Performance Standards) (รหัส ๒๐๐๐ - รหัส ๒๕๐๐)   โดยเกณฑ์การประเมินได้ประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management)  วงจรการจัดการแบบ Deming  
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า PDCA  ได้แก่ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน (P : Plan)   
เป็นการวางแผนร่วมกันว่าจะทําอะไรบ้าง  และทําอย่างไร  ซึ่งต้องกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

อย่างชัดเจน   กําหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมและวิธีการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
 การวางแผนการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
 * กําหนดเป้าหมาย 
 * จัดลําดับความสําคัญ 
 * กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
 * กําหนดระยะเวลา 
 * กําหนดงบประมาณ 
 * กําหนดผู้รับผิดชอบ 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตามแผน (D : Do) 
 เป็นการร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  ประกอบด้วย 
 * สนับสนุน  ส่งเสริม 
 * ควบคุม  ติดตาม  กํากับดูแล 
 * ให้คําแนะนํา 
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 ขั้นตอนที่ ๓  ตรวจสอบและประเมินผล (C : Check) 
 เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งต้องร่วมกันตรวจสอบ       
เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข  ประกอบด้วย 
 *   กําหนดเกณฑ์การประเมิน 
 *   จัดทําเครื่องมือ 
 *   เก็บรวบรวมข้อมูล 
 *   วิเคราะห์  ประเมินผล 
 *   ปรับปรุง  แก้ไข 
 

 ขั้นตอนที่ ๔ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน (A : Act) 
 เมื่อตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด  ประกอบด้วย 
 *   ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 *   วางแผนระยะยาว 
 *   จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ 
   
หลกัเกณฑก์ารประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 

การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  แบ่งออกเป็น    
๕  ระดับ  ดังนี้ 
   

ระดับ ไม่เปน็ไปตามมาตรฐาน 
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน 

ดีกว่า
มาตรฐาน 

คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

 

ประเดน็ทีใ่ชพ้ิจารณาสาํหรับการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
 การกําหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ได้กําหนดตามกรอบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก  ๒  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  จากกรอบมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถกําหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อประเมินการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ได้ทั้งสิ้น  ๑๖  ประเด็น  ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ  
มีจํานวน  ๖  ประเด็น  และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มีจํานวน  ๑๐  ประเด็น  ดังนี้ 
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 ๑.   มาตรฐานด้านคณุสมบัต ิ  มจีํานวน  ๖  ประเดน็  ประกอบด้วย 

รหสั ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
๑๐๑๐   การกําหนดคํานิยามของการตรวจสอบ

ภายใน   มาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน 

๑.  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม 
๑๑๑๐   ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
๑๑๑๑   การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้า 

ส่วนราชการ 
๑๑๒๐   ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
๑๑๓๐   ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือ 

ความเที่ยงธรรม 

๒.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
และเที่ยงธรรม 

๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
๑๒๑๐   ความเชี่ยวชาญ 

 
๓.  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 

๑๒๒๐   ความระมัดระวังรอบคอบ   
 

๔.  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑๒๓๐   การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ๕.  การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๑๐   การประเมินการประกันและปรับปรุง 

คุณภาพงาน 
๑๓๑๑   การประเมินผลจากภายใน 
๑๓๑๒   การประเมินผลจากภายนอก 
๑๓๒๐   การรายงานผลการประเมินการประกัน

และปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๒๑   การระบุข้อความ “เป็นไปตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายใน” 
๑๓๒๒   การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” 

๖.  การประเมนิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
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 ๒.   มาตรฐานด้านการปฏบิัตงิาน   มจีาํนวน  ๑๐  ประเดน็  ประกอบดว้ย 
 

รหสั ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา 

๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
๒๐๑๐   การวางแผนการตรวจสอบ 
๒๐๒๐   การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ 
 

 
๑.  การวางแผนการตรวจสอบ  การเสนอและ

อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
๒.  การประเมนิความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ

ตรวจสอบ   

๒๐๓๐   การบริหารทรัพยากร ๓.  งบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

๒๐๔๐   นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
๒๐๕๐   การประสานงาน 

๔.  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน   
การประสานงาน 

๒๐๖๐   การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ๕.  รายงานสรปุผลการปฏิบัติงานตามแผนของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ๒๐๗๐   การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอก
และความรับผดิชอบของส่วนราชการ 

 

๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
๒๑๑๐   การกํากับดูแล 
๒๑๒๐   การบริหารความเสี่ยง 
๒๑๓๐   การควบคุม 

๖.  กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและ
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ
กํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการ
ควบคุมของส่วนราชการ 

๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
๒๒๐๑   ข้อพิจารณาในการวางแผน 
๒๒๑๐   การกําหนดวัตถุประสงค์ 
๒๒๒๐   การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
๒๒๓๐   การจดัสรรทรัพยากร 
๒๒๔๐   แผนการปฏิบัติงาน 

๗.  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
(Engagement Plan) 

 
 

๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน 
๒๓๑๐   การรวบรวมข้อมูล 
๒๓๒๐   การวิเคราะห์และประเมินผล 
๒๓๓๐   การบันทึกข้อมูล 
๒๓๔๐   การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

๘.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
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รหสั ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา 
๒๔๐๐ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒๔๑๐   หลกัเกณฑใ์นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

๒๔๒๐   คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๔๒๑   ข้อผดิพลาดของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๔๓๐   การระบุข้อความ  “การปฏิบัติงานเป็นไป

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน” 
๒๔๓๑   การเปิดเผยการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
๒๔๔๐   การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
๒๔๕๐   การให้ความคิดเห็นในภาพรวม 

๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 

๒๕๐๐ การติดตามผล ๑๐. การติดตามผลการตรวจสอบ 

๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 

 

เกณฑใ์นการใหค้ะแนนประเมนิการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
 

 ๑. มาตรฐานด้านคณุสมบัต ิ  
 

 รหัส ๑๐๐๐   วัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
รหัส ๑๐๑๐   การกําหนดคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  : ๑)  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
 

ประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมิน  มดีังนี ้
      ๑) มีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
            ๑.๑  วัตถุประสงค์              ๑.๒  สายการบังคับบัญชา 
         ๑.๓  อํานาจหน้าที่             ๑.๔  ความรับผิดชอบ 
         ๑.๕   คํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
 องค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและงานการให้คําปรึกษา 
       ๒)   ได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
       ๓)   มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี 
       ๔)   มีการเผยแพรก่ฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ   
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ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 

๑  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๑ – ๒  ข้อ 
 

๒  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๓  ข้อ  
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

 

มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๔  ข้อ  

๔  คะแนน ตามคะแนนระดับที่  ๓  และ 
-  มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนด 
-  มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและก่อให้เกดิการพัฒนา ปรับปรุง
งานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  (ภายใน ๓ -  ๕ ปี) 
 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน/ ภารกิจของส่วนราชการ/ เอกสารการเผยแพร่/ บันทึก/ รายงานการประชุม/ 

บันทึกช่วยจํา/ แผนการตรวจสอบ/ รายงานผลการปฏิบัติงาน/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รหัส ๑๑๐๐   ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

 รหัส ๑๑๑๐   ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
    รหัส ๑๑๑๑   การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ 
    รหัส ๑๑๒๐   ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
    รหัส ๑๑๓๐   ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม    
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา  :  ๒)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
 

ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน  มีดังนี้ 
1) เสนอรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
2) อนุมัติแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
3) มีการกําหนดกรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือ         

ความเที่ยงธรรม/ มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอให้หัวหน้า   
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

4) บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่กําหนด 
5) มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือ

ความเที่ยงธรรม / มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกัน
ในส่วนราชการ 
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ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการดําเนินการ 

 

๑  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๑ – ๒  ข้อ 
 

๒  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๓ – ๔  ข้อ  
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

 

มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๕  ข้อ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการสํารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบความประพฤติเกี่ยวกับ  
ความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/ มาตรฐาน
จริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในและสรุปผลเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการ 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 
แผนการตรวจสอบ/ รายงานผลการปฏิบัติงาน/ กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม และ

ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/ มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน / หลักฐานการเผยแพร่ รายงาน/ บันทึกการประชุม/ การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร/ แบบสํารวจ
หรือประเมินผล / กระดาษทําการสรุปผลการสํารวจหรือประเมินผล/ บันทึกเสนอผลสํารวจหรือประเมินผล    

 
รหัส ๑๒๐๐  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ  
รหัส ๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  : ๓) ความเชีย่วชาญด้านการตรวจสอบภายใน  
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๐  คะแนน - บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 

มากกว่า  ๓  ปีขึ้นไป  มีจํานวนน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
 

๑  คะแนน - บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 
มากกว่า  ๓  ปีขึ้นไป  มีจํานวนร้อยละ ๑๐  -  ๕๐ 
 

๒  คะแนน - บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 
มากกว่า  ๓  ปีขึ้นไป  มีจํานวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน)   
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

ตามระดับคะแนนที่  ๒  และ 
- บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตร  มีจํานวนร้อยละ ๓๐ – ๖๕ 
 

 
 



กรมบัญชีกลาง 
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ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๔  คะแนน - บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 

มากกว่า  ๕  ปีขึ้นไป  มีจํานวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน)   
- บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตร  มีจํานวนมากกว่าร้อยละ ๖๕ 
ขึ้นไป 
 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   
 ประวัติการทํางาน / วุฒิบัตร 
 

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

รหัส ๑๒๒๐   ความระมัดระวังรอบคอบ  
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา : ๔) การปฏบิัตงิานของผู้ตรวจสอบภายในอยา่งระมดัระวังเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 

ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน  มีดังนี้ 
1) มีการบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบในกระดาษทําการที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุม       

ทุกกระบวนการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
 ๑.๑   การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
 ๑.๒  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
 ๑.๓   การวางแผนการตรวจสอบ  
 ๑.๔  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ๑.๕  การตรวจสอบภาคสนาม 
 ๑.๖   การสรุปข้อตรวจพบ 
 ๒)  มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานที่สําคัญโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/     

ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
 ๓)  มีการยืนยันถึงความถูกต้อง  เหมาะสมของเรื่องที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับ

หน่วยรับตรวจ 
 ๔) ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบหรือมีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจ

ต่อรายงานผลการตรวจสอบแต่สามารถแกข้้อทักท้วงอย่างมีเหตุผลได้ 
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ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีการดําเนินการ 
 

๑  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๑  -  ๒  ข้อ 
 

๒  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๓  ข้อ 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

 

มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๔  ข้อ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
-  มีการนําเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/วิเคราะห์
ข้อมูล  เพื่อที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-  มีการบ่งชี้ โอกาสหรือความเป็นไปไ ด้ที่ จะก่อ ให้ เกิดความผิดพลาด  
ความผิดปกติ  ความทุจริต  หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่าง
มีนัยสําคัญและให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดได้ 
 

  

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 
กระดาษทําการ/ คําสั่ง/ การมอบหมายงาน/ โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ เอกสาร       

ที่แสดงถึงการยืนยันข้อมูล/ หนังสือโต้ตอบ/ ทักท้วงจากหน่วยรับตรวจหลังจากเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน  
โดยมีการสืบสวนอย่างเหมาะสม/ หลักฐานการนําเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

 

คําอธบิาย  :  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความระมัดระวังรอบคอบและมีทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะทําให้ผล   

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ   การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องมีการจัดทํากระดาษทําการ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําร่างรายงานการตรวจสอบและนําไป 
ประชุมหารือร่วมกับผู้รับการตรวจสอบเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องที่ตรวจพบ  และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับ  
การตรวจได้มีโอกาสชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม  เนื่องจากบางกรณีผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงอาจทําให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน  ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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รหสั ๑๒๓๐    การพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเนือ่ง 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  : ๕) การพฒันาวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร 

๑  คะแนน - มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือ 
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 
competency 

๒  คะแนน - มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 
competency  

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

ตามระดับคะแนนที่  ๒  และ 
 - มีการพัฒนาครบถ้วนตามแผน 
 - มีการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  
และความรู้ที่เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี  

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการเผยแพร่องค์ความรู้และนําไปใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่า  ๒  เรื่อง 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 
แผน/ แนวทางการพัฒนาบุคลากร/ หลักฐานดําเนินการตามแผนการพัฒนา/ การฝึกอบรม/ หลักฐาน    

การเผยแพร่องค์ความรู้และการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  บันทึกการชี้แจง  หลักฐานการทําKM  บันทึก
การแจ้งเวียนหลักฐานที่แสดงถึงการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบาย : 
๑.   ผู้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา  ด้วยการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาจะด้วยวิธีการอบรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การสอนงานโดยหัวหน้างาน  หรือการฝึกปฏิบัติจริง  รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอด/
เผยแพร่ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เพื่อนําไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และนํามาปรับใช้ใน            
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๒.  แผนการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  แผนหรือแนวทางการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ 
ทักษะ  และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  แผนการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย
 ๒.๑  แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคล     
 ๒.๒  แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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หมายเหตุ :  
 การฝึกอบรมทั้งหมด 30 ชม. : คน : ปี จะต้องฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง ต้ังแต่ 15 ชม. ขึ้นไป 
 

รหัส  ๑๓๐๐  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
รหัส  ๑๓๑๐  การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
รหัส  ๑๓๑๑   การประเมินผลจากภายใน    
รหัส  ๑๓๑๒  การประเมินผลจากภายนอก 
รหัส  ๑๓๒๐  การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  :   ๖)  การประเมนิผลการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีการประเมนิผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับบุคคลและระดับ
หน่วยงาน 
 

๑  คะแนน มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 

๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๑  และ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงานด้วยตนเอง 
หรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในส่วนราชการ 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

ตามระดับคะแนนที่  ๒  และ 
- มีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก  ๆ   ๕   ปี   โดยผู้ที่ มีความรู ้ 
ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน 
- มีการรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบ 
- มีการกําหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน  
 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
- มีการสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- มีการดําเนินการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงและสรุปผล  
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
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หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   

หลักฐานการสอบทานงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การสอบถาม/สัมภาษณ์  กระดาษทําการ  
ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน/ หลักฐานการประเมินตนเอง/ หลักฐานการสํารวจความพึงพอใจ/ หลักฐานการ
ประเมินจากภายนอก/ รายงานผลการประเมินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  แผน/แนวทางการพัฒนา/ ผลการ
ดําเนินการตามแผนแนวทางการพัฒนา/ บันทึกการประชุม  หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนา/ปรับปรุง 

 

คําอธิบาย  :  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  หน่วยรับตรวจหรือผู้รับการตรวจทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 

หมายเหตุ  :    
 การประเมินระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในรอบแรกจะไม่นําการรายงานผล
การประเมินจากภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบมาใช้เป็นคะแนนการประเมินผล 
 
 ๒.   มาตรฐานด้านการปฏบิัตงิาน 

 รหสั   ๒๐๐๐   การบรหิารงานตรวจสอบภายใน 
 รหสั   ๒๐๑๐   การวางแผนการตรวจสอบ 
 รหสั   ๒๐๒๐   การเสนอและอนมุตัแิผนการตรวจสอบ 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  :   ๗)   การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนมุตัแิผนการตรวจสอบ 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีการจัดทําแผนการตรวจสอบ 
 

๑  คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมนิความเสี่ยง 
 

๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๑  และแผนการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

 

ตามระดับคะแนนที่  ๒  และ 
-  มีการนําข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการ
ตรวจสอบ 
- แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายน 
- แผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม(Audit Universe)  
และไม่เกิน ๕  ปี 
- แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับนโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 



กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๒๒ 

 
ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 

-  มีการกําหนดงานการให้คําปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี 
-  มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่   
๑.  การตรวจสอบรายงานทางการเงิน  (Financial Auditing)  
๒.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance  Auditing)               
๓.  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  (Operational Auditing)                              
๔.  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing)     
๕.  การตรวจสอบสารสนเทศ  (Information Technology Auditing)  
๖.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management Auditing)   
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 
แผนการตรวจสอบ/ หลักฐานการประเมินความเสี่ยง/ หลักฐานการหารือ/ ขอรับนโยบาย/ ความคิดเห็น

จากหัวหน้าส่วนราชการ 
 

คําอธิบาย : 
 ๑.  องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบขั้นตํ่า (ตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกําหนด)  ได้แก่ 
วัตถุประสงค์  ขอบเขตการตรวจสอบ  ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ (ถ้ามี) 
 ๒.  งานการให้คําปรึกษา  หมายถึง  การให้บริการ  ให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษาและบริการอ่ืน ๆ        
ที่เกี่ยวข้อง  โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ  และมีจุดประสงค์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแลของส่วนราชการให้ดีขึ้น  
ตัวอย่าง  เช่น  การให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคล่องตัวในการดําเนินงาน  การออกแบบระบบงาน  
วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  และการฝึกอบรม   

การบริการให้คําปรึกษาสามารถดําเนินการได้ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  ตัวอย่างเช่น  ให้หน่วยรับตรวจ
ร้องขอ  หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอให้บริการแก่หน่วยรับตรวจ    

๓.   ประเภทงานให้ความเชื่อมั่น  ประกอบด้วย 
๓.๑.   การตรวจสอบรายงานทางการเงิน  (Financial  Auditing)  เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง

เชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน  และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า  
ข้อมูลที่บันทึกและปรากฏในรายงาน  ทะเบียน  และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้  รวมทั้ง
สามารถป้องกันการรั่วไหล  สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 
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๓.๒.   การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance  Auditing)  เป็นการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และ              
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร             

๓.๓.   การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน  (Operational  Auditing)  เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ระบบงาน  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามท่ีฝ่าย
บริหารกําหนดไว้  เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน  และประเมินคุณภาพของการดําเนินงานว่าแต่ละ
หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              ๓.๔.  การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance  Auditing)   เป็น
การตรวจสอบที่เน้นถึงผลงาน  โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน  
คุณภาพอย่างไร  และผลงานที่ได้ทันต่อการนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่  โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 
 ๓.๕.   การตรวจสอบสารสนเทศ  (Information  Technology  Auditing)  เป็นการตรวจสอบ
งานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน  เพื่อให้ทราบว่าระบบงานมีความถูกต้อง  เชื่อถือได้  และข้อมูล  
ที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 ๓.๖.   การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing)  เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน  การควบคุม  การประเมินผล  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ    
การบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน  และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
(Good  Governance)  ในเรื่องความเชื่อถือ  ความรับผิดชอบ  ความเป็นธรรม  และความโปร่งใส 
 

หมายเหตุ  :    
 แผนระยะยาวจะต้องมีการกําหนดคน วัน (man day) ที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย 
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ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา :   ๘)   การประเมนิความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีการประเมนิความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
 

๑  คะแนน มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยง     
 

๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๑  และ 
- มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ 
- มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

ตามระดับคะแนนที่  ๒  และ 
- มีการจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง 
- มีการนําผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓ และ 
- มีการกําหนดระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม 
- มีการจัดทําข้อตกลงในการกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากร  
ในองค์กรกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ  
สภาวะการที่เปลี่ยนแปลง 
-  มีการพิจารณาคําร้องขอของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยรับตรวจ  
ในการวางแผนการตรวจสอบ 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน   
 หลักฐานการประเมินความเสี่ยง/ หลักฐานในการจัดทําข้อตกลงในการกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยง/    
การหารือเกณฑ์ความเสี่ยง 
 

คําอธบิาย   :  
 ๑.  การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยง  ประกอบด้วย 

-   ศึกษาและรวบรวมพันธกิจขององค์กรและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
-   ศึกษาและรวบรวมวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม 
-   จัดทําและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-   การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
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๒.  การกําหนดปัจจัยเสี่ยง  ควรกําหนดปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญให้ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ   

ด้านต่าง ๆ   ดังนี้  
           -   ด้านกลยุทธ์ 
 -   ด้านการดําเนินงาน        
           -   ด้านการบริหารความรู้  
          -   ด้านการเงินการบัญชี                     

-   ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

รหสั  ๒๐๓๐   การบรหิารทรพัยากร 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา :  ๙)   งบประมาณและอตัรากําลงัของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

๑  คะแนน มีกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๑ และ 
มีกรอบอัตรากําลังผู้ตรวจสอบภายใน  แต่มีผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มจํานวนตามกรอบ
อัตรากําลัง 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

ตามระดับคะแนนที่ ๑ และ 
มีกรอบอัตรากําลังผู้ตรวจสอบภายใน  และมีผู้ปฏิบัติงานเต็มจํานวนตามกรอบ
อัตรากําลัง 
 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม  เพียงพอ  สามารถปฏิบัติงานให้บรรล ุ 
ตามแผนการตรวจสอบประจําปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 
โครงสร้าง/ งบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร)/ อัตรากําลัง (เฉพาะผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ)/         

แฟ้มประวัติบุคลากร/ แผนการตรวจสอบ/ แผน/ แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๒๖ 

 
รหสั ๒๐๔๐   นโยบายและแนวทางการปฏบิัติงาน 
รหสั ๒๐๕๐   การประสานงาน 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  :  ๑๐) นโยบายและแนวทางการปฏบิัติงาน  การประสานงาน 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน - ไม่มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
- ไม่มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

๑  คะแนน - มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                 
แต่ไม่มีการสื่อสารหรือการสือ่สารไม่ทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- มแีนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นปัจจุบันและนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ๑  เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 
 

๒  คะแนน - มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                 
- มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง 
ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- มแีนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นปัจจุบันและนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ๒  เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม  
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

- มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                 
- มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และนํานโยบายของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ 
- มแีนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นปัจจุบันและนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ๓  เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม  
- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบ
ครอบคลุมเรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสม  และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน 
 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
- มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการมาประกอบใน
การพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย 
- มแีนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นปัจจุบันและนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  มากกว่า  ๓  เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม   
 



กรมบัญชีกลาง 
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หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/ แนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ/  
หลักฐานการทบทวนและการนําแนวทาง/คู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน/ หลักฐานการนํานโยบายไปปฏิบัติ/ 
หลักฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงาน/ หลักฐานการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็น 

 
รหัส ๒๐๖๐ การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา    :  ๑๑) รายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

๑  คะแนน มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ๑ ครัง้ ในรอบปี  และมีสาระสําคญัครบถ้วน 
 

๒  คะแนน มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ๒ ครัง้ ในรอบปี  และมีสาระสําคญัครบถ้วน 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

 

มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ๓ ครัง้ ในรอบปี  และมีสาระสําคญัครบถ้วน 

๔  คะแนน มีตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ
เผยแพร่ส่วนทีเ่ป็นสาระสําคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกีย่วข้องทราบ 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน   
 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน /เอกสารการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  
 

หมายเหต ุ  : 
 ในรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจะต้องระบุถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ  รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคที่ทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ  และควรระบุถึงความเสี่ยง            
การควบคุมที่สําคัญ  รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ (ข้อตรวจพบที่สําคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/
การทุจริต/ความเสียหาย) 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 
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รหสั ๒๑๐๐   ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน  

 รหสั ๒๑๑๐   การกํากบัดแูล   
รหสั ๒๑๒๐   การบรหิารความเสีย่ง   
รหสั ๒๑๓๐   การควบคมุ  

 
ประเด็นที่ใช้พิจารณา  :   ๑๒) กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มี            

การปรบัปรงุกระบวนการกาํกบัดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุม
ของส่วนราชการ 

 
ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน กิจกรรมการตรวจสอบภายในไม่มีการประเมินกระบวนการกํากับดูแล  การบริหาร
ความเสี่ยง  และการควบคุมของส่วนราชการ  
 

๑  คะแนน กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินกระบวนการกํากับดูแล  การบริหาร
ความเสี่ยง  และการควบคุมของส่วนราชการ  ๑  ด้าน 
 

๒  คะแนน กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินกระบวนการกํากับดูแล  การบริหาร
ความเสี่ยง  และการควบคุมของส่วนราชการ  ๒  ด้าน 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

- กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินกระบวนการกํากับดูแล  การบริหาร
ความเสี่ยง  และการควบคุมของส่วนราชการครอบคลุมทั้ง  ๓  ด้าน 
- มีการให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงระบบงาน/กระบวนการ
ทํางาน 
 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจ
ยอมรับนําไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงระบบงาน/กระบวนการ
ทํางานครอบคลุมทั้ง  ๓  ด้าน 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน (กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษา)/ กระดาษทําการ/  

บันทึกการประชุม/ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 
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 รหสั ๒๒๐๐   การวางแผนการปฏบิัตงิาน 
 รหสั ๒๒๐๑   ข้อพจิารณาในการวางแผน 
 รหสั ๒๒๑๐   การกําหนดวัตถปุระสงค ์
 รหสั ๒๒๒๐   การกําหนดขอบเขตการปฏิบตัิงาน 
 รหสั ๒๒๓๐   การจัดสรรทรพัยากร 
 รหสั ๒๒๔๐ แผนการปฏบิตัิงาน 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  : ๑๓) การวางแผนการปฏบิัตงิานตรวจสอบ (Engagement Plan)  
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

๑  คะแนน มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ  
ตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
 

๒  คะแนน มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ 
ตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

ตามระดับคะแนนที่  ๒  และ 
- แผนการปฏิ บั ติงานตรวจสอบสอดคล้องกับภารกิจที่ ไ ด้รับมอบหมาย  
มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 
- มีการนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภาคสนาม 
 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการนําผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของปีที่ผ่านมา  
มาร่วมพิจารณาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/ แผนการตรวจสอบประจําปี/ หลักฐานการนําแผนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบไปใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 
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คําอธบิาย   :   

องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ   ประกอบด้วย   
๑.   การกําหนดวัตถุประสงค์  ต้องกําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้สอดคล้องกับผลการประเมิน

ความเสี่ยง 
๒.   การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  ต้องกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เพียงพอ    

ในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด  ครอบคลุมระบบการทํางานต่าง ๆ 
เอกสารหลักฐาน  รายงาน  บุคลากรและทรัพย์สินต่าง ๆ  รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืน ๆ  
เหมาะสม  และสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 

๓.   การจัดสรรทรัพยากร  ต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  รวมทั้งสอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๔.   แผนการปฏิบัติงาน  มีการจัดทํารายละเอียดของการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุวิธีการใน
การคัดเลือกข้อมูล  วิเคราะห์  ประเมินผล  และบันทึกข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

๕.   ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 รหสั   ๒๓๐๐   การปฏบิัตงิาน 
 รหสั ๒๓๑๐   การรวบรวมขอ้มลู 

รหสั  ๒๓๒๐   การวิเคราะหแ์ละประเมนิผล 
รหสั   ๒๓๓๐   การบันทกึขอ้มลู 
รหสั   ๒๓๔๐   การกํากบัดแูลการปฏบิัตงิาน 

 
ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  :   ๑๔)   การปฏบิัตงิานตรวจสอบภาคสนาม 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการรวบรวมข้อมูล 

 

๑  คะแนน มีการระบุและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทีม่คีวามเพียงพอ  มีความน่าเชื่อถือ        
มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 

๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๑  และมีการวิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม 
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ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
 

ตามระดับคะแนนที่  ๒  และ 
- มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี 
- ได้รับการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มี
ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม  
- มีการจัดเก็บกระดาษทําการและรายงาน  ตลอดถึงหลักฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
- มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ 
- นําผลการวิเคราะห์ และการสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/พัฒนาองค์กรได้ 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน 
กระดาษทําการตรวจสอบ/ แผนการตรวจสอบประจําปี/ แฟ้มเก็บหลักฐานแฟ้มงานตรวจสอบ/ 

หลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสารถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ 
 

 รหสั ๒๔๐๐   การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 
 รหสั   ๒๔๑๐   หลกัเกณฑใ์นการรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

รหสั   ๒๔๒๐   คณุภาพของรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
รหสั   ๒๔๔๐   การเผยแพรผ่ลการปฏบิัตงิาน 
รหสั   ๒๔๕๐   การใหค้วามคดิเหน็ในภาพรวม 
 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  :  ๑๕) รายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๐  คะแนน - ไม่มกีารรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 

๑  คะแนน - รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
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ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 
๒  คะแนน - รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจําปี 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 
- เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบล่าช้ากว่า  ๒  เดือนนับจากวันตรวจสอบ
แล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบถูกต้อง  เที่ยงธรรม  ชัดเจน  รัดกุม  
สร้างสรรค์  ครบถ้วน  และทันเวลา 
- มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการ  
ในภาพรวม 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน   
 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ แผนการตรวจสอบประจําปี 
 

คําอธบิาย   :  
 ๑.   องค์ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ประกอบด้วย 
           ๑.๑   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
          ๑.๒  ขอบเขตการตรวจสอบ 
   ๑.๓   สรุปผลการตรวจสอบ   
  ๑.๓.๑   ผลการตรวจสอบ 

๑.๓.๒   สาเหตุและผลกระทบ 
  ๑.๔.   ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ 
๒.   คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีดังนี้ 
  ๒.๑   ถูกต้อง  (Accuracy) 
  *   ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบตามหลักฐานที่มี 
   *   ปราศจากข้อผิดพลาด  การใช้คํา/ภาษา  และตัวสะกด 
         *   นําเสนอด้วยความระมัดระวังและพิถีพิถัน 
  *   กรณีเสนอข้อมูลที่เป็นการอนุมานต้องเปิดเผยให้ผู้อ่านรู้ 
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  ๒.๒  เที่ยงธรรม  (Objective) 
   *   ไม่บิดเบือนจากความจริงที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
   *   ไม่อคติกับผู้รับการตรวจหรือโน้มเอียงทางใดทางหนึ่ง  ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว 
  ๒.๓  ชัดเจน  (Clear) 
   *   สื่อให้ผู้รับรายงานเข้าใจง่าย 
   *   แสดงข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลกัน  (Logical) 
   *   หลีกเลี่ยงศัพทเ์ฉพาะทาง 
   *   มีข้อมูลเสริมถา้จําเป็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น 
   *   ใช้ตาราง  แผนผัง  กราฟ  ประกอบ 
   *   ลําดับเนื้อเรื่องให้มีความต่อเนื่อง 
  ๒.๔   รัดกุม  (Concise) 
   *   นําเสนอให้ตรงประเด็น 
   *   ไม่ใช่ “ เขียนให้สั้น ” 
   *   หลีกเลี่ยงหรือตัดคําฟุ่มเฟือยออก 
   *   ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึง 
  ๒.๕   สร้างสรรค์  (Constructive) 
   *   เนื้อหาที่เสนอและน้ําหนักเหมาะสม 
  *   ช้ี ปัญหา สาเหตุ  และผลกระทบ  ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดที่ปรากฏหรือความเสี่ยงที่

 ไม่ได้รับการจัดการ 
   *   เน้นการปรับปรุงข้อบกพร่องมากกว่าเพียงแก้ไขข้อผิดพลาด 
  ๒.๖   ครบถ้วน  (Complete) 
   *   มีข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างครบถ้วนสนับสนุนข้อสังเกตและข้อสรุป 
   *   มีหลักฐานประกอบข้อสังเกตอย่างเพียงพอ 
  ๒.๗  ทันเวลา  (Timely) 
   *   เสนอรายงานภายในเวลาอันสมควร  ไม่ชักช้า  
   *    เสนอรายงานภายใน  ๒  เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ 
   *   ข้อมูลทันสมัย  ทันต่อการปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องหรือความเสี่ยง 
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รหสั   ๒๕๐๐   การติดตามผล 
 

ประเดน็ทีใ่ช้พจิารณา  :   ๑๖) การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

ประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมิน  มดีังนี ้
๑) มีการกําหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบอย่างชัดเจน 
๒) มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบ/เกณฑ์การติดตามผล 
๓) มีการรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารพจิารณา 

๐  คะแนน ไม่มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ 
 

๑  คะแนน มีการจัดทําตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  1  ขอ้ 
 

๒  คะแนน มีการจัดทําตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  2  ขอ้ 
 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

 

มีการจัดทําตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  3  ขอ้ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้มีการวิเคราะห์ใน
ภาพรวม  เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมิน   
ระบบ/ เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ/ กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบ/    

เกณฑ์การติดตามผล/ รายงานสรุปผลการติดตาม 
 

คําอธบิาย  : 
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบควรจัดทําเป็นแผนการติดตาม  ซึ่งประกอบด้วย วิธีการ 

ระยะเวลา   ผู้รับผิดชอบ  และการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบในทุกประเด็นการตรวจสอบ      
และสรุปผลการติดตามพร้อมหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ  ในกรณีที่มีการเลื่อน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลา       
การติดตามผลควรระบุกําหนดการใหม่  ปัญหา  สาเหตุไว้ด้วย  ทั้งนี้  การนําเสนอรายงานการติดตามผลต่อ
หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ได้  
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  บทที ่๔ 
  แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 

 
 ขอบเขตการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกําหนดบนพื้นฐานที่ว่า  งานตรวจสอบ
ภายในจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      
ของส่วนราชการ   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกําหนด   รวมถึงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบ  นโยบายและวิธีการทํางาน  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ   ขอบเขตที่กําหนดนี้ได้รวมถึงความสัมพันธ์ในบทบาทขององค์กร  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
กระบวนการกํากับดูแลขององค์กร  กระบวนการ  เครื่องมือและเทคนิคที่นํามาใช้ในการจัดการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ทั้งนี้  ขอบเขตของการประกันคุณภาพข้างต้น  มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเกณฑ์  ขอบเขตของ      
เนื้องาน  และขนาดของหน่วยงาน  เป็นต้น  สําหรับการนํามาพิจารณาดําเนินงานประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในในแต่ละรอบของการประเมิน 
 

การดาํเนินการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   หัวหน้าส่วนราชการจะต้องมีส่วนร่วมใน          
การดําเนินการกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังนี้  
 ๑. เชิญชวนและคัดเลือกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 ๒. กรมบัญชีกลางแจ้งการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ              
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  
 ๓. กรมบัญชีกลางดําเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามเกณฑ์      
ที่กําหนดไว้ 
 ๔. กรมบัญชีกลางนําผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมาวิเคราะห์
และสรุปผลการประเมิน   และนําเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐต่อ
คณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
 ๕. กรมบัญชีกลางรายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและแจ้งผล   
การประเมินให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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สรุปผลการประเมิน
เสนอคณะกรรมการ 

 
รายละเอียดขั้นตอนการประกันคุณภาพฯ  สรุปได้ดังแผนภาพด้านล่างนี้ 
  

กรมบญัชกีลาง หัวหน้าสว่นราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กรมบัญชีกลาง สํานักกํากับฯ (สพต.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วธิกีารประเมิน  
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการ

หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  และนําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และประเมินผลตามหลักเกณฑ์        
ที่กําหนด   เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพและการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และเสนอ
ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้กับผู้บริหาร  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
โดยมีแนวทางการประเมิน  ดังนี้ 

 
 

หนังสือแจ้ง         
การเข้าประกัน

คุณภาพฯ  

รับสมัคร          
และพิจารณา 

นําเสนอหน่วยงาน    
ท่ีเข้าสู่ระบบประกัน

คุณภาพฯ 

หัวหน้า         
ส่วนราชการ    
แจ้งหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

รับทราบและ      
เตรียมข้อมูล        

เพื่อรอรับการประเมิน
คุณภาพจาก

กรมบัญชีกลาง 

๑  

๔ 

 

ดําเนินการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์   

ท่ีกําหนด 

ให้การสนับสนุน
กรมบัญชีกลาง       
ในด้านต่าง ๆ        
ท่ีเกี่ยวกับ          

การสอบทาน 

๕  

 

แจ้งผลการประเมิน
ให้ส่วนราชการทราบ 

ผู้บริหารสูงสุด
รับทราบ        

ผลการประเมิน 

๓ 

๒ 
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๑. การเตรียมการ (Preparation)   เป็นขั้นตอนของการเตรียมการและวางแผนการปฏิบัติงาน     

ในการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน           
โดยการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ  การสอบถามผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น
ในการสอบทาน  ติดตามและประเมินผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 วิธีดําเนินการ 
 ๑.๑ รวบรวมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  พร้อมเอกสารต่าง ๆ  เช่น  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  แผนการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ส่วนราชการส่งผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พร้อมเอกสาร) 
 ๑.๒ กําหนดบุคคลที่จะสัมภาษณเ์พื่อสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 
 # หน่วยรับตรวจ : ผู้บริหาร  ผูป้ฏิบัติงาน 
 # หน่วยงานตรวจสอบภายใน : ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒. การสัมภาษณ์ (Interview Guides)   เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสํารวจข้อเท็จจริง       
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน   รวมทั้งเป็นการติดตามและขยายผลการสํารวจ
เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นการสอบยันข้อมูลที่รวบรวมได้จากกระบวนการเตรียมการ 
  วิธีดําเนินการ 
 ๒.๑ จัดทําแนวการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา 
 ๒.๒ กําหนดตารางการสัมภาษณ์และผู้ประสานงาน  เช่น การกําหนดสถานที่ วัน เวลา  
เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถบริหารเวลาสําหรับการสัมภาษณ์ได้ 
 ๒.๓ อธิบายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพและความสําคัญของ
การสัมภาษณ์ 

๓. การสอบทานการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด    การสอบทานการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด     
ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ   เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานในภาคสนาม   เพื่อสอบทานและประเมิน       
การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อมูล         
ที่รวบรวมได้ในขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนการสัมภาษณ์หรือไม่  เพียงใด    

 วิธีดําเนินการ 
 ในการดําเนินการจะต้องใช้ผลการศึกษาและข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นตอนการเตรียมการและ
สํารวจขั้นต้น  และขั้นตอนการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในว่าสอดคล้องและแตกต่างจากเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและข้อมูลที่ศึกษาและรวบรวมได้  โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ  ดังนี้  
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๓.๑ สอบทานเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน  ได้แก่ 
 # กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 # โครงสร้างองค์กร 

# แบบประเมินตนเอง 
# กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือ          

 ความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
# ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

 # นโยบายการตรวจสอบ 
 # คู่มือการปฏิบัติงาน 
 # แผนการตรวจสอบ 
 # แผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 
 # รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

# รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
# บันทึกการประชุม 

 # กระดาษทําการที่เกี่ยวข้อง 
 #  เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ วิเคราะห์และบันทึกผลการสอบทานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

การสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 การรายงานผลการประเมินเป็นการนําเสนอสภาพข้อเท็จจริงที่พบจากการประเมิน  ปัญหาอุปสรรค  
รวมท้ังข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ให้กับผู้บริหารขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทราบ   
 การนําเสนอรายงานผลการประเมินจะนําเสนอผลการประเมินสรุปแยกตามระดับคะแนนในแต่ละ
ประเด็น  และสรุปผลการประเมินในภาพรวม  ดังนี้  
 

๑. สรปุผลการประเมนิแยกตามแตล่ะประเดน็  
เป็นการสรุปผลการประเมินว่าในแต่ละประเด็นการพิจารณา  ว่ามีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับใด 

 

ระดับ ไม่เปน็ไปตามมาตรฐาน 
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน 

ดีกว่า 
มาตรฐาน 

คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 
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๒. สรุปผลการประเมินในภาพรวม     

เป็นการสรุปผลการประเมินว่าในแต่ละประเด็นการพิจารณา  ว่ามีผลการประเมินการประกัน
คุณภาพว่าผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 

๒.๑. ผา่นการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพในแต่ละประเด็น

ต้ังแต่ระดับคะแนน  ๓  เป็นต้นไปทุกประเด็น  โดยจัดแบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังนี้ 
- หน่วยงานตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพในแต่ละ

ประเด็นต้ังแต่ระดับคะแนน  ๓  เป็นต้นไปทุกประเด็น  และมีผลการประเมินระดับคะแนน  ๔  ต้ังแต่         
๙  ประเด็นขึ้นไป  จะได้ผลการประเมินการประกันคุณภาพ  ระดับ  “เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี” 

- หน่วยงานตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพในแต่ละ
ประเด็นต้ังแต่ระดับคะแนน  ๓  เป็นต้นไปทุกประเด็น  และมีผลการประเมินระดับคะแนน  ๔  น้อยกว่า       
๙  ประเด็น  จะได้ผลการประเมินการประกันคุณภาพ  ระดับ  “เป็นไปตามมาตรฐาน”  

๒.๒ ไมผ่่านการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับคะแนน  ๓  

ไม่ครบทุกประเด็น   
 

ระบบแรงจูงใจและการประกาศการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 สําหรับแรงจูงใจเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีแรงจูงใจในการพัฒนางานและมีแรงผลักดันใน
การเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  จะมีการสร้างแรงจูงใจ  ดังนี้  
 ๑ ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐทุกส่วนราชการ     
จะได้รับใบรับรองการเข้ารับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 ๒. ส่วนราชการที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ซึ่งส่วนราชการสามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในว่า  “ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ”   
 

 

 

 

 

 

 



กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๔๐ 

 

  บทสรปุ 

  

 การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จําเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ  และนําไปสู่การยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในได้ตระหนักและ             
ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมาโดยตลอด  จึงได้ดําเนินการ
สร้างความเข้มแข็งในด้านการตรวจสอบภายใน   โดยการกําหนดมาตรฐาน  ระเบียบ  คู่มือ/แนวปฏิบัติ           
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   รวมท้ังการดําเนินการโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งดําเนินการในลักษณะของการเข้าสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ    
ส่วนราชการ   พร้อมให้คําแนะนํา/ข้อเสนอแนะในอันที่จะนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

การจัดให้มีการประกันคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน
คุณภาพจากภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบุคคลภายในส่วนราชการ   และการประเมินคุณภาพ
จากภายนอกโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก   ล้วนเป็นช่องทางในการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อการดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่า มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  และผลการตรวจสอบภายใน
สามารถช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง      
การควบคุมที่ดี  และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ  อันจะทําให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร    
ของหน่วยงาน  ผู้รับการตรวจสอบและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



   กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๔๑ 
 

 
 

 ภาคผนวก 

 
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ของส่วนราชการ 
 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
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มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และจรยิธรรมการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในของสว่นราชการ 
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และจรยิธรรมการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายในของสว่นราชการ 
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บทนํา 

 
 กรมบัญชีกลางกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ   เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สําคัญ
ของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทําให้ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้   ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ            
ส่วนราชการที่ใช้อยู่นั้น   ได้กําหนดให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ระดับสากล  อันจะทําให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง แต่เนื่องจากมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ใช้อ้างอิงกันใน
ระดับสากล  คือ  มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards 
for The Professional Practice of Internal Auditing ) ที่กําหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของ
สหรัฐอเมริกา  ( The Institute of Internal Auditors : IIA )  ได้ดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ดังนั้น  กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและ
พัฒนาการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  จึงได้ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความสอดคล้องเช่นเดียวกัน  
รวมทั้งให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของทางราชการ 
 

 สําหรับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ  
ส่วนราชการฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของ                 
ส่วนราชการ  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

กรมบัญชีกลาง 
กันยายน  2554 
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1100 ความเปน็อสิระและ 
 ความเที่ยงธรรม 

1200 ความเชี่ยวชาญ 
 และความระมัดระวงั 
 รอบคอบ 

1300 การประกนั 
 และการปรบัปรงุ 
 คณุภาพงาน 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานดา้นคณุสมบตั ิ มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน 

 

 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย  ๒  ส่วน  คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  เพื่อสะดวกต่อการทําความเข้าใจและนําไปใช้  ตลอดจนการอ้างอิง
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป   จึงกําหนดให้มีรหัสตัวเลขกํากับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน   พร้อมกับ
คําอธิบายถึงการนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเช่ือมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา   
ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัสชุด ๑๐๐๐)  เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของ
หน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน   โดยเริ่มต้ังแต่รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐   
เป็นต้นไป 

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัสชุด ๒๐๐๐)  เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของ
งานด้านตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถนําไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  โดยเริ่มต้ังแต่รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐  เป็นต้นไป 

การนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเช่ือมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา 
จะมีตัวอักษร A และ C  ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน  ดังนี้ 

1. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A  ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน  
เช่น  ๑๒๑๐.A๑  เป็นการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ  ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น  
เป็นต้น 

2. งานบริการด้านให้คําปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C  ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน  
เช่น  ๑๒๑๐.C๑  เป็นการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริการด้านให้
คําปรึกษา  เป็นต้น 

 
สําหรับผังโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน   เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1000 วัตถปุระสงค ์
 อาํนาจหนา้ที ่
 และความรับผิดชอบ 
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สว่นที่ ๑ 
มาตรฐานดา้นคุณสมบตัิ 
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มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 
๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใน       

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   โดยให้
สอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในระเบียบ  มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตร         
การตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ  และนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ  เพื่อใช้เป็น
กรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตร       
การตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน 

 
 บทตีความ : 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  คือ  เอกสารทางการที่กําหนดวัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่    

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ซึ่งประกอบด้วย     
การกําหนดสถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  สายการรายงาน  และความสัมพันธ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าส่วนราชการ  การกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล    
บุคลากร  และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 ๑๐๐๐.A๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่ส่วนราชการ

ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  และหากมีการให้บริการงาน    
ในลักษณะนี้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกส่วนราชการ   จะต้องระบุไว้ใน  
กฎบัตรการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกัน 

 
 ๑๐๐๐.C๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้คําปรึกษาต้องกําหนดไว้ใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 
๑๐๑๐ : การกําหนดคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  คํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     

ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบภายใน  ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   ทั้งนี้  หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับคํานิยามของ          
การตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ด้วย 

 
 
 
 
 



   กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๑ 
 

 
๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเที่ยงธรรม 
 
  บทตีความ : 
  ความเป็นอิสระ  คือ  การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน  เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ  หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  และไม่ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ   ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล   
ทั้งนี้  สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล  การปฏิบัติงาน  หน้าที่
ความรับผิดชอบ  และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 
  ความเที่ยงธรรม  คือ  ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียง  เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน  และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน  
ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูง
หรือชักนําจากผู้อ่ืน  ทั้งนี้  สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล  
การปฏิบัติงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 
  ๑๑๑๐ : ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อให้    

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่        
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง
ยืนยันต่อหัวหน้าส่วนราชการถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
   บทตีความ : 
   ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  คือ  การที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สามารถรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อหัวหน้า  
ส่วนราชการพิจารณา  ได้แก่  การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง การรับรายงานจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และเรื่องอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



   กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๒ 
 

 
   ๑๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ใน

เรื่องของการกําหนดขอบเขต  การปฏิบัติงาน  และการรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
  ๑๑๑๑ : การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

โดยตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ 
 
  ๑๑๒๐ : ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลําเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด  และให้

หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ 
 
    บทตีความ : 
    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คือ  สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ่งอยู่ใน 

ฐานะอันเป็นที่ไว้วางใจจะตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพหรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว   โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนทําให้เกิดอุปสรรคใน  
การปฏิบัติงาน   อย่างไรก็ตาม  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้  
ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมใน  
การปฏิบัติงาน  แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน   ทั้งนี้  ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อาจบ่ันทอนความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
  ๑๑๓๐ : ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
    ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม   ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจํากัดดังกล่าว
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม  โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุ
หรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๓ 
 

 
    บทตีความ : 
    ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม  ไม่ได้จํากัดเฉพาะความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์  แต่รวมถึงการถูกจํากัดในขอบเขตการปฏิบัติงาน  การเข้าถึงข้อมูล 
บุคคล และทรัพย์สิน  ตลอดจนข้อจํากัดของทรัพยากร  เช่น  งบประมาณ  เป็นต้น   
รวมทั้งข้อจํากัดที่เป็นเหตุบ่ันทอนอื่น ๆ ด้วย   ซึ่งบุคคลที่เหมาะสมในการเป็น    
ผู้รับทราบรายละเอียดข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมขึ้นอยู่กับ
ความคาดหวังในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรายงานข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ต่อหัวหน้าส่วนราชการตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 
    ๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน    

เพราะอาจทําให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 
 
    ๑๑๓๐.A๒ : การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่

รับผิดชอบอยู่นั้น   จะต้องให้มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอื่นภายใน
ส่วนราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย
อีกช้ันหนึ่ง 

 
    ๑๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาในงานที่ตน

เคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 
 
    ๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดในอันที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายใน      

ไม่สามารถบริการให้คําปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม           
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจํากัดดังกล่าวให้กับ         
ผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 

 
1๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระทําด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 
 ๑๒๑๐ : ความเชี่ยวชาญ 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้  ทักษะ  และความสามารถอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อ                     

การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  และต้องสะสมความรู้  ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ จาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบ   ทั้งนี้  การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องดําเนินการ  โดยผู้ที่มี
ความรู้  ทักษะ  และความสามารถอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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   บทตีความ : 
   ความรู้  ทักษะ   และความสามารถอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันที่อธิบายถึง   

ความเช่ียวชาญท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิผล  ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญของตน  โดยการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ   

 
   ๑๒๑๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ  

หากทีมงานขาดความรู้  ทักษะ  และความสามารถอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

 
   ๑๒๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของ

การเกิดทุจริต   และให้แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของ   
ส่วนราชการ   แต่ทั้งนี้ไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริต
โดยตรง 

 
   ๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยง

และการควบคุมพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งเทคนิค
วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล   แต่อย่างไร
ก็ตาม  ผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ
เทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน       
การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

 
   ๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้คําปรึกษา

หรือให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ   หากทีมงานขาดความรู้  ทักษะ 
และความสามารถอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่า
จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

 
 ๑๒๒๐ : ความระมัดระวังรอบคอบ 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ  และมีทักษะ     

การปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะทําให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือ   ทั้งนี้  การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบไม่ได้หมายความว่า
จะไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น 

 
   ๑๒๒๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ   โดยคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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      - การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่าจําเป็น เพื่อให้งาน

ที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
      - ความซับซ้อนของงาน   ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

และความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
      - ความเพียงพอและประสิทธิผลของการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  

และการควบคุม 
      - โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด  ความผิดปกติ 

การทุจริต  หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
อย่างมีนัยสําคัญ 

      - ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความเชื่อมั่นเมื่อ
เทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าส่วนราชการจะได้รับ 

 
   ๑๒๒๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค     

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงวิชาชีพ 

 
   ๑๒๒๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่อาจส่งผล

กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการ   ทั้งนี้  แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะ
ปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ
ก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า  จะมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ได้ทั้งหมด 

 
   ๑๒๒๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวัง

อย่างรอบคอบ   โดยคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
      - ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือ

ผู้รับบริการ  รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้คําปรึกษา   เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

      - ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จําเป็น  เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

      - ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้คําปรึกษาเมื่อ
เทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าส่วนราชการจะได้รับ 

 
 ๑๒๓๐ : การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติม

อยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  

โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
 
  บทตีความ : 
  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการ

ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรม    
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้งระบุโอกาสในการปรับปรุงด้วย 

 
 ๑๓๑๐ : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
  การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและ

ภายนอกส่วนราชการ 
 
 ๑๓๑๑ : การประเมินผลจากภายใน 
   การประเมินผลจากภายในส่วนราชการต้องประกอบด้วย 
   - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  และ 
   - การสอบทานเป็นระยะ ๆ โดยการประเมินด้วยตนเอง  หรือสอบทานโดยบุคคลอื่น

ที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    
อย่างเพียงพอ 

 
   บทตีความ : 
   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   เป็นส่วนสําคัญของ     

การกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจํา
ตลอดเวลา  โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
   การสอบทานเป็นระยะ ๆ  เป็นการประเมินเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า

มีความสอดคล้องเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
   ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ  หมายถึง  ต้องมี   

ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามระเบียบ 
หรือมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 
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 ๑๓๑๒ : การประเมินผลจากภายนอก 
  การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี  โดยบุคคลหรือ

คณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ  โดย
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องต่อไปนี้ 

  - ความจําเป็นในการเพิ่มความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 
  - คุณสมบัติและความเป็นอิสระ  รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
 
   บทตีความ : 
   บุคคลหรอืคณะบคุคลจากภายนอกสว่นราชการที่มีความเหมาะสม  ควรแสดงให้เห็น

ความรู้ความสามารถในสองด้าน ได้แก่  ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน       
และด้านการประเมินผล  โดยสามารถแสดงให้เห็นได้จากประสบการณ์ใน         
การปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด  ความซับซ้อน  
และลักษณะงาน  รวมทั้งมีเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า  ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณา   
ความเหมาะสมดังกล่าว 

 
   ความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการ  หมายถึง     

การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับสว่นราชการ 
 
 ๑๓๒๐ : การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและ

ภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
 

   บทตีความ : 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ ในเรื่องรูปแบบ  

เนื้อหา  และความถี่ของการรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน  
เพื่อแสดงให้เห็นว่า  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของ      
การตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     
โดยการรายงานผลการประเมินจากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ส่วนรายงานผล
การประเมินจากภายนอกขึ้นอยู่กับความถี่ในการประเมิน 
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 ๑๓๒๑ : การระบุข้อความ “ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ” 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า                  

“ ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ”         
ก็ต่อเมื่อผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในแล้ว
เท่านั้น 

 
   บทตีความ : 
   การดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  เมื่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน   มาตรฐานและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในจากภายในและภายนอกส่วนราชการมาสนับสนุนข้อความดังกล่าว   โดยผล
การประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 

 
 ๑๓๒๒ : การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
   กรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  

มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และมีผลกระทบต่อ
ขอบเขตหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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สว่นที่ ๒ 
มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน 
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 

๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้

เกิดความม่ันใจว่า  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ 
 
 บทตีความ : 
 การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล   เมื่อแสดงให้เห็นว่า 
 - ผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 - บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง       

โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม  และสามารถให้ความเชื่อมั่นในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีส่วนสนับสนุนความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุม 

 
  ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ 
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน

ความเสี่ยง  เพื่อจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ 

 
    บทตีความ : 
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน

ความเสี่ยง  โดยนํากรอบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ  
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานตามที่กําหนดไว้  
หากส่วนราชการไม่มีการจัดทํากรอบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ส่วนราชการไว้   ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในการใช้ดุลยพินิจในการระบุความเสี่ยง 
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    ๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบภายในต้องกระทําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยง  และต้องนํา
ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหาร  มาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผน 
การตรวจสอบด้วย 

 
    ๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึง      

ความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มี ต่อ
ความเห็นของการตรวจสอบภายใน  รวมถึงข้อสรุปอ่ืน ๆ 

 
    ๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คําปรึกษา  

เพื่อช่วยให้เกิดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  การสร้างคุณค่าเพิ่ม  และการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของส่วนราชการ  ซึ่งต้องกําหนดงานบริการให้คําปรึกษาดังกล่าวไว้
ในแผนการตรวจสอบด้วย 

 
  ๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและแสดงให้เห็น

ทรัพยากรที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบ     
ในรอบปีที่มีนัยสําคัญ   ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ   ในกรณีที่มีข้อจํากัด
ของทรัพยากร  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 

 

 ๒๐๓๐ : การบริหารทรัพยากร 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสม  

เพียงพอ  และเกิดประสิทธิผล  เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถ
บรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

 
   บทตีความ : 
   ความเหมาะสม  หมายถึง  การผสมผสานความรู้  ทักษะ  และความสามารถด้านต่าง ๆ  

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ความเพียงพอ  หมายถึง  ปริมาณ
ของทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบรรลุผลตามแผนการตรวจสอบ  การนําทรัพยากร   
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
 ๒๐๔๐ : นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ให้ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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   บทตีความ : 
   การกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในและความซับซ้อนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 ๒๐๕๐ : การประสานงาน 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกับ  

ผู้ที่ให้บริการงานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอก     
ของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสม  และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกัน 

 
 ๒๐๖๐ : การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ       

ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงวัตถุประสงค์   อํานาจหน้าที่   ความรับผิดชอบ   
และผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยรายงานดังกล่าวต้อง
ระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสําคัญ  ความเสี่ยงของการทุจริต   
ประเด็นการกํากับดูแล  รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่หัวหน้าส่วนราชการต้องการทราบหรือ
ร้องขอ 

 
    บทตีความ : 
    ความถี่และเนื้อหาของการรายงานเป็นผลมาจากการหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ

และความสําคัญของข้อมูลและความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานที่ต้องการเสนอ     
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ 

 
 ๒๐๗๐ : การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
   ในกรณีที่การตรวจสอบภายในดําเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน    

ส่วนราชการยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ        
ผู้ให้บริการจากภายนอก   เพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามที่กําหนดไว้ 

 
    บทตีความ : 
    ความรับผิดชอบของส่วนราชการสามารถแสดงให้เห็นจากการประเมินการประกัน

และปรับปรุงคุณภาพงานให้สอดคล้องคํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐาน
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 
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๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง

กระบวนการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของส่วนราชการ  โดยใช้วิธีการ
ที่เป็นระบบและระเบียบ  เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้น  ในอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ 

 
  ๒๑๑๐ : การกํากับดูแล 
    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้คําแนะนําที่เหมาะสม  

ในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ 
    - เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายในส่วนราชการ 
    - ทําให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของส่วนราชการมีประสิทธิผลและเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 
    - มีการส่ือสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในส่วนราชการ 
    - มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบภายนอก  ผู้ตรวจสอบภายใน  

และฝ่ายบริหารของส่วนราชการ 
 
    ๒๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินการออกแบบ   

การนําไปสู่การปฏิบัติ  และความมีประสิทธิผลของกิจกรรมงานหรือ
โครงการ  รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างจริยธรรม
ของส่วนราชการ 

 
    ๒๑๑๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินว่า  การกํากับ

ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการได้มีส่วนสนับสนุน
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

 
  ๒๑๒๐ : การบริหารความเสี่ยง 
    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมีประสิทธิผล และ

สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
    บทตีความ : 
    การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่  เป็นดุลยพินิจ

ของผู้ตรวจสอบภายในจากผลการประเมินว่า 
    - วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจ

ของหน่วยงาน 
    - การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 
 
 



   กรมบัญชีกลาง 
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    - การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม  โดยเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้   และ 
    - การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงาน

อย่างทันเวลา  เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหาร  นํามาปรับปรุง
การดําเนินงานภายในหน่วยงาน 

 
    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

การประเมินความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่อง  ซึ่งเมื่อนํา
ผลการตรวจสอบต่าง ๆ มาพิจารณาเข้าด้วยกัน  จะทําให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ 

 
    การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง    

โดยสามารถดําเนินการประเมินผลแยกต่างหากหรือรวมทั้งสองแบบ 
 
    ๒๑๒๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 

การกํากับดูแล  การดําเนินงาน  และระบบข้อมูลสารสนเทศใน   
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

       - ความถูกต้อง  ครบถ้วน  และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเงินและการดําเนินงาน 

       - ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
       - การดูแลและรักษาทรัพย์สิน  และ 
       - การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน 

และข้อสัญญาต่าง ๆ 
 
    ๒๑๒๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต 

และวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
 
    ๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และ
ระมัดระวังความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

 
    ๒๑๒๐.C๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจาก

การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  มาใช้ ในการประเมินผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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    ๒๑๒๐.C๓ : การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง    ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงละเว้นใน
ส่วนของการดําเนินการซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

 
  ๒๑๓๐ : การควบคุม 
    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุม    

ในเรื่องต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ  โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการควบคุม  รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
    ๒๑๓๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุม  เพื่อให้การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การกํากับดูแล   การดําเนินงาน  และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

       - ความถูกต้อง  ครบถ้วน  และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเงินและการดําเนินงาน 

       - ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
       - การดูแลและรักษาทรัพย์สิน  และ 
       - การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน 

และข้อสัญญาต่าง ๆ 
 
    ๒๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ได้รับจาก

การบริการงานให้คําปรึกษา  มาใช้ในการประเมินผลการควบคุมของ
ส่วนราชการ 

 
๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งกําหนด 
วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ระยะเวลา  และการจัดสรรทรัพยากร 
 
  ๒๒๐๑ : ข้อพิจารณาในการวางแผน 
    ในการวางแผนการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
    - วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  และวิธีการท่ีจะนํามาใช้ในการควบคุม

ผลการดําเนินงานของกิจกรรมนั้น 
    - ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ  วัตถุประสงค์  ทรัพยากร  และการดําเนินงานของ

กิจกรรม  ตลอดจนวิธีการที่จะนํามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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    - ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ของกิจกรรม  เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงานหรือรูปแบบการควบคุมอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

    - โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 
 
    ๒๒๐๑.A๑ : กรณีที่เป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน  สําหรับการให้บริการแก่

หน่วยงานภายนอก  ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการ  เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ
ความคาดหวังอื่น ๆ ของผู้รับบริการ  รวมทั้งข้อจํากัดในการเผยแพร่
ผลงาน  และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้
ความเชื่อมั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
    ๒๒๐๑.C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้คาํปรึกษา  ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความเข้าใจ

กับผู้รับบริการ  เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ
ความคาดหวังอื่น ๆ ของผู้รับบริการ  ในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญต้องมี
การบันทึกเรื่องที่ทําความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
  ๒๒๑๐ : การกําหนดวัตถุประสงค์ 
    ในการวางแผนการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
 
    ๒๒๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ   ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
ต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 

 
    ๒๒๑๐.A๒ : การกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด  ข้อบกพร่อง  
การทุจริต  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับ  
รวมทั้งความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสําคัญ 
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    ๒๒๑๐.A๓ : หลักเกณฑ์ที่เพียงพอเป็นสิ่งจําเป็นต่อการประเมินระบบการควบคุม

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่า   ฝ่ายบริหารได้กําหนดหลักเกณฑ์
การควบคุมที่เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ  
การดําเนินงาน ในกรณีที่หลักเกณฑ์การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการประเมินผล  
อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาแล้วว่า  หลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้         
ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องร่วมมือกับฝ่ายบริหาร  เพื่อพัฒนา
หลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมก่อน 

 
    ๒๒๑๐.C๑ : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องคํานึงถึงกระบวนการการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และ
การควบคุม ตามขอบเขตที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริการ 

 
    ๒๒๑๐.C๒ : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  ต้องสอดคล้อง

กับการสร้างคุณค่าเพิ่ม  ยุทธศาสตร์  และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 

 
  ๒๒๒๐ : การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ  ในอันที่จะ

ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
    ๒๒๒๐.A๑ : ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องกําหนดให้ครอบคลุมถึง  

ระบบการทํางานต่าง ๆ  เอกสาร  หลักฐาน  รายงาน  บุคลากร  
และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืน ๆ 

 
    ๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ความเช่ือมั่น  หากผู้รับบริการ

ขอรับคําปรึกษาในเรื่องที่มีนัยสําคัญ   ผู้ตรวจสอบภายในควรทํา
ความเข้ า ใจกับผู้ รับบริการ เป็นลายลักษณ์ อักษร   เกี่ ยว กับ
วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่น ๆ 
ของผู้รับบริการ  ทั้งนี้ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ       
ให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการ   ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตาม  
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ   
ให้คําปรึกษา 
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            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๖๘ 
 

 
    ๒๒๒๐.C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่า

ได้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
หากในระหว่างปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในมีข้อจํากัดจนทําให้   
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กําหนดไว้  ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องหารือกับผู้รับบริการถึงข้อจํากัดดังกล่าว  เพื่อพิจารณาว่าสมควร
จะปฏิบัติงานต่อหรือไม่ 

 
    ๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  
และระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 

 
  ๒๒๓๐ : การจัดสรรทรัพยากร 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน  
ตลอดจนข้อจํากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

 
  ๒๒๔๐ : แผนการปฏิบัติงาน 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดทําแผนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
 
    ๒๒๔๐.A๑ : แผนการปฏิบัติงานต้องกําหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ  วิเคราะห์  

ประเมินผล  และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้  แผนการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติก่อนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติงาน   และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องดําเนินการขออนุมัติ
โดยทันที 

 
    ๒๒๔๐.C๑ : แผนการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  อาจจะมีรูปแบบและเนื้อหา

สาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
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๒๓๐๐ : การปฏิบัติงาน 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ  วิเคราะห์  ประเมินผล  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
  ๒๓๑๐ : การรวบรวมข้อมูล 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความเพียงพอ           

มีความน่าเชื่อถือ  มีความเกี่ยวข้อง  และที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
    บทตีความ : 
    ข้อมูลสารสนเทศที่มีความเพียงพอ   เป็นสิ่งที่เป็นความจริง  มีความเพียงพอ     

และสามารถที่จะโน้มน้าวให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน    ข้อมูลสารสนเทศที่มี 
ความน่าเชื่อถือ  เป็นสิ่งที่ได้จากการใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม  ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้อง   เ ป็นสิ่ งที่ จะนํามาสนับสนุนข้อสัง เกตและ 
ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์  และข้อมูล
สารสนเทศที่ เป็นประโยชน์จะช่วยให้การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

 
  ๒๓๒๐ : การวิเคราะห์และประเมินผล 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม  เพื่อให้

ได้ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 
 
  ๒๓๓๐ : การบันทึกข้อมูล 
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการสนับสนุนข้อสรุป

และผลการปฏิบัติงาน 
 
    ๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่

ได้รับจากการปฏิบัติงาน  และในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้
บุคคลภายนอกทราบต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
และหรือหลังจากมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 

 
    ๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดระยะเวลาในการเก็บ

รักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน  ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อ
รูปแบบใด  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลต้องให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
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    ๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายในการเก็บ

รักษาข้อมูลที่ ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  รวมทั้ง       
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ  
ทั้งนี้  ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
  ๒๓๔๐ : การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมาย

อย่างเหมาะสม   เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า  การปฏิบัติงานสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ  และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในให้ดีย่ิงขึ้น 

 
    บทตีความ : 
    การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นอยู่ กับความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน  รวมถึงความซับซ้อนของงานที่มอบหมายให้  
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
แต่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ เหมาะสมให้ เป็น
ผู้ดําเนินการสอบทาน  โดยให้มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว 

 
๒๔๐๐ : การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 
 
  ๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    รายงานผลการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  สรุปผล     

การตรวจสอบ  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่
สามารถนําไปปฏิบัติได้ 

 
    ๒๔๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเห็นและหรือสรุปผลการตรวจสอบ

ตามความเหมาะสมไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน   ซึ่งความเห็น
หรือสรุปผลการตรวจสอบต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้บริหาร 
และผู้ที่ เกี่ยวข้อง   ตลอดจนต้องมีข้อมูลที่ เพียงพอ  น่าเชื่อถือ        
มีความเกี่ยวข้อง  และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนความเห็นหรือ
สรุปผลการตรวจสอบดังกล่าว 
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       บทตีความ : 
       การให้ความเห็นในการปฏิบัติ งาน  อาจจะเป็นการจัดลํ าดับ  

ความสําคัญ  การสรุปประเด็นหรือการอธิบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง หรือภารกิจงาน ดังนั้น การเสนอความเห็น
จึงให้มีการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานและความมีนัยสําคัญ 

 
    ๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของ

หน่วยรับตรวจไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย 
 
    ๒๔๑๐.A๓ : การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานให้บุคคลภายนอกส่วนราชการ

ทราบ  ต้องระบุข้อจํากัดในการเผยแพร่และการนําผลการตรวจสอบ
ไปใช้ต่อด้วย 

 
    ๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้าและการรายงานผล

การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
งานและความต้องการของผู้รับบริการ 

 
  ๒๔๒๐ : คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    การรายงานผลการปฏิบัติงานต้องรายงานด้วยความถูกต้อง  เที่ยงธรรม  ชัดเจน 

รัดกุม  สร้างสรรค์  ครบถ้วน  และทันกาล 
 
    บทตีความ : 
    การรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง  คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาด  และ

การบิดเบือน โดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง    การรายงานด้วย     
ความเที่ยงธรรม  คือ  มีความยุติธรรม  ไม่อคติ  ไม่ลําเอียง  และเป็นผลที่ได้มาจาก  
การประเมินข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ทั้ งหมดอย่ างยุ ติ ธรรมและสมดุล               
การรายงานด้วยความชัดเจน  คือ ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย  และเป็นเหตุเป็นผล      
หลีกเลี่ยงการใช้คําศัพท์เทคนิคที่ไม่จําเป็น  และให้มีการกล่าวถึงข้อมูลที่สําคัญและ
เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน   การรายงานที่รัดกุม  คือ  ตรงประเด็น  ไม่เยิ่นเย้อ         
ไม่ซ้ําซ้อน  และไม่มีการนําเสนอรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จําเป็น  การรายงาน           
ที่สร้างสรรค์  เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและหน่วยงานอันจะนําไปสู่     
การปรับปรุงในส่วนที่จําเป็น   การรายงานที่ครบถ้วน     เป็นการนําเสนอข้อมูลที่มี
ใจความสําคัญต่อผู้อ่านรายงานอย่างครบถ้วน  ซึ่งรวมถึงข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้อง   
ตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะ  และสรุปผล       
การตรวจสอบ    การรายงานที่ทันกาล  คือ  การรายงานที่ทันเวลา  โดยเปิดโอกาสให้
ฝา่ยบริหารได้ดําเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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    ๒๔๒๑ : ข้อผิดพลาดของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
       ในกรณีที่ตรวจพบว่า รายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอมีข้อผิดพลาดหรือ

ละเลยในการกล่าวถึงประเด็นหลักที่สําคัญ   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องรีบแก้ไขและจัดส่งรายงานฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทันที 

 

  ๒๔๓๐ : การระบุข้อความ “ การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ” 
   ผู้ ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในว่ า                  

“ ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ” ก็ต่อเมื่อผลการประเมิน
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 

 

   ๒๔๓๑ : การเปิดเผยการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
      กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม    

คํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน   ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานต้องมีการเปิดเผยไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 - หลักการหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของมาตรฐานและจริยธรรมใน         
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

     - เหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯ นั้นได้ 
     - ผลกระทบที่เกิดขึ้น  เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ฯ นั้นได้ 
 

  ๒๔๔๐ : การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทราบตามความเหมาะสม 
 

    บทตีความ : 
    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย         

มีหน้าที่สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ   รวมทั้งกําหนดผู้ที่จะได้รับรายงานและวิธีการ
เผยแพร่รายงานดังกล่าว 

 

    ๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
    ๒๔๔๐.A๒ : การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้

ในกฎหมายหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
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       - ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนราชการ 
       - ปรึกษากับหัวหน้าส่วนราชการและหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ตามความเหมาะสม   และ 
       - ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

โดยระบุข้อจํากัดในการใช้รายงานดังกล่าว 
 

    ๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
รายงานผลการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 

 
    ๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา  อาจมีการบ่งชี้ประเด็น

เกี่ยวกับการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุม   
หากเป็นเรื่องที่ มีความสําคัญต่อส่วนราชการในภาพรวม  ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องรายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการทราบ 

 
  ๒๔๕๐ : การให้ความเห็นในภาพรวม 
    การแสดงความเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องคํานึงถึง

ความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ความเห็นดังกล่าว
ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ  เชื่อถือได้  มีความเกี่ยวข้อง  และเป็นประโยชน์  เพื่อเป็น
การสนับสนุนความเห็นโดยรวม 

 
    บทตีความ : 
    รายงานผลการปฏิบัติงาน  จะระบุในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
    - ขอบเขตการปฏิบัติงาน  รวมถึงระยะเวลาที่ครอบคลุมในการให้ความเห็น 
    - ข้อจํากัดของขอบเขตการปฏิบัติงาน 
    - การพิจารณาแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  รวมถึงการใช้ผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ปฏิบัติงาน / ที่ปรึกษาอื่น ๆ 
    - กรอบความเสี่ยงหรือการควบคุมหรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เป็นพื้นฐานการให้

ความเห็นโดยรวม 
    - ความเห็นโดยรวม  การใช้ดุลยพินิจ  หรือข้อสรุปที่ยุติ 
 
    ทั้งนี้  ต้องชี้แจงสาเหตุของความเห็นโดยรวมที่ไม่น่าพอใจในรายงานดังกล่าว 

 
๒๕๐๐ : การติดตามผล 
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดและรักษาระบบการติดตามการไม่ปฏิบัติตาม   

 ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
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  ๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบว่า  

หัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นําเสนอ
ในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร  
หรือหัวหน้าส่วนราชการได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

 
  ๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการไม่ปฏิบัติตามผลของงาน                  

บริการให้คําปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับ
ผู้รับบริการ 

 
๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า  ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหาร
ยอมรับนั้น  อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ส่วนราชการสามารถยอมรับได้   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องหารือกับผู้บริหารระดับสูง   หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 
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สว่นที่ ๓ 
คําอธบิายศพัท ์
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คํานิยาม 
การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้

มีขึ้น  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ ดีขึ้น           
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

 
คําอธิบายศัพท์ 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ 
( Charter ) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน   ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายในต้องประกอบด้วย 
 - สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 - สายการรายงาน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในกับหัวหน้าส่วนราชการ 
 - สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ     

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 - ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
การกํากับดูแล กระบวนการดําเนินงาน  เพื่อกํากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของ 
( Governance ) หน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล   มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม 
 
การกํากับดูแลเทคโนโลยี กระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ 
สารสนเทศ ได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
( Information Technology 
Governance ) 
 
การควบคุม ( Control ) การกระทําใด ๆ ก็ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการ  ฝ่ายบริหาร และกลุ่มบุคคล

กําหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง  โดยการวางแผนงาน จัดองค์กร 
และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทําให้
เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  การดําเนินงานสามารถบรรลุผล
สําเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 



   กรมบัญชีกลาง 

            แนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๗๗ 
 

 
การควบคุมพื้นฐาน การควบคุมที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการกํากับดูแล  โดยจัดให้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology เช่น  ระบบงานข้อมูล  ระบบเครือข่าย  และบุคลากร  ซึ่ง ประกอบด้วย  
Controls )  การควบคุมแบบทั่วไป ( General Controls )  และแบบเฉพาะทาง ( Technical 
 Controls ) 
 
การบริหารความเสี่ยง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
( Risk Management ) ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า     

ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมาย 
 
การทุจริต ( Fraud ) การกระทําที่กฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล  หลอกลวง  ปกปิด  หรือ

ละเมิดอํานาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นโดย
ปราศจากการข่มขู่ บังคับ  หรือมีเหตุบีบคั้นจากผู้อ่ืน  การทุจริต  คือ     
การกระทําของบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน  เงินทอง  หรือ
บริการพิเศษ  โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนใด ๆ หรือเป็นการกระทํา
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืน 

 
การสร้างคุณค่าเพิ่ม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม  ในอันที่จะเป็นการสร้าง   
( Add Value ) มูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   โดยทําให้ส่วนราชการ
 สามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  
 ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบของการให้คําปรึกษาแนะนํา หรือการรายงาน
 เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออื่น ๆ ที่เห็นสมควร  เพื่อให้การดําเนินงานของ
 ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 
ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ใด ๆ ที่นํามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของส่วนราชการ 
ทางผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้  อาจมีส่วนทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
( Conflict of Interest ) ตรวจสอบภายใน   อย่างไรก็ตาม  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถ
 เกิดขึ้นได้  ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือ
 ความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ
 ของผู้ตรวจสอบภายใน   ทั้งนี้  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบ่ันทอน
 ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
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ความเที่ยงธรรม ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
( Objectivity ) เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน  และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน        
 ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
 จะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักนําจากผู้อ่ืน  ทั้งนี้  สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ
 ความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล  การปฏิบัติงาน  หน้าที่
 ความรับผิดชอบ  และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 
 
ความเสี่ยง ( Risk ) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของส่วนราชการ   ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 

 
งานบริการให้ความเชื่อมั่น การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  อย่างเที่ยงธรรม  เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผล   
( Assurance Services ) อย่างอิสระ    โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกํากับดูแล    
 การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของส่วนราชการ  เช่น  การตรวจสอบ
 งบการเงิน  ผลการดําเนินงาน  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และ
 ข้อบังคับ   ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ  และการตรวจสอบ
 ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี   เป็นต้น 
 
งานบริการให้คําปรึกษา การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยลักษณะ       
( Consulting Services ) งานและขอบเขตของงานจะจัดทําข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ  และมี
 จุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ  โดยการปรับปรุง
 กระบวนการการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของ
 ส่วนราชการให้ดีขึ้น   เช่น  การให้คําปรึกษาแนะนํา  ในเรื่องความคล่องตัว
 ในการดําเนินงาน  การออกแบบระบบงาน  วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  
 และการฝึกอบรม   เป็นต้น 
 
ต้อง ( Must ) การเน้นความสําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

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

เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  จํานวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลาที่ใช้ใน     
การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 

 
แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทําไว้

ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หน่วยรับตรวจใด  ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต วิธีการใด  และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด  จึงจะทําให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 

 
ส่วนราชการ กระทรวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

และจังหวัด  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนกลาง หมายถึง ปลัดกระทรวง  อธิบดี หรือหัวหน้าของส่วนราชการ

ที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม 
 ส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ตามท่ี

กําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 
หัวหน้าหน่วยงาน ตําแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน    ซึ่งทําหน้าที่ในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบภายใน การบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   และกรณีที่ส่วนราชการ

เลือกใช้บริการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก  หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องของ  
สัญญาว่าจ้าง  และคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลงาน  รวมทั้งรายงาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ  และติดตามผลของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

 
ผู้รับบริการ ผู้ร้องขอรับการบริการหรือหน่วยรับตรวจ 
 
หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
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สว่นที่ ๔ 
จริยธรรมการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 
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จริยธรรมการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง  และ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป   รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            
ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม  ในอันที่จะนํามาซึ่ง
ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติ 
 ๑. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เป็นหลักการ
พ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ  โดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอัน
เหมาะสม 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้  นอกเหนือจาก  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ  และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ความซื่อสัตย์ ( Integrity )  ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้
เกิดความไว้วางใจและทําให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
  ๓.๒ ความเที่ยงธรรม ( Objectivity )  ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลําเอียง  ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องทําหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์  และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
  ๓.๓ การปกปิดความลับ ( Confidentiality )  ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพใน
คุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน  และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว   
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน   ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพ
และเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
  ๓.๔ ความสามารถในหน้าที่ ( Competency )  ผู้ตรวจสอบภายในจะนําความรู้   
ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
 ๑. ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) 
  ๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  
และมีความรับผิดชอบ 
  ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และเปิดเผย
ข้อมูลตามวิชาชีพที่กําหนด 
  ๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทําใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย  
หรือ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการ 
  ๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 
 
 ๒. ความเที่ยงธรรม ( Objectivity ) 
  ๒.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะ
นําไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใด ๆ ที่จะทําให้เกิดอคติ ลําเอียง 
จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
  ๒.๒  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ  ที่จะทําให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
  ๒.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ทั้งหมดที่ตรวจพบ   ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  อาจจะทําให้รายงาน
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง  หรือเป็นการปิดบังการกระทําผิดกฎหมาย 
 
 ๓. การปกปิดความลับ ( Confidentiality ) 
  ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงาน 
  ๓.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง  และจะไม่กระทําการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
 
 ๔. ความสามารถในหน้าที่ ( Competency ) 
  ๔.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้  ความสามารถ  
ทักษะ  และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
  ๔.๒  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ 
  ๔.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
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ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการตรวจสอบภายใน 
ของสว่นราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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(Total Quality Management)  
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