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ที่มา : พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
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ท่ีมา

ม. 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด
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ขอบเขตเนื้อหาวิชา

❖ หลักการและแนวคิด
❖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติ

การตรวจสอบภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
• มาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ
• หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ
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หลกัการและแนวคดิ : ความหมาย

การตรวจสอบภายใน  คือ  อะไร

การตรวจสอบภายใน  คือ  กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้

ค าปรึกษา อย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ ซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือเพ่ิมคณุค่า

และปรบัปรงุการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรฐัใหดี้ข้ึนการตรวจสอบ

ภายในจะช่วยใหห้น่วยงานของรฐับรรลถึุงเป้าหมายและวตัถปุระสงค์

ท่ีก าหนดไวด้ว้ยการประเมินและปรบัปรงุประสิทธิผลของกระบวนการ

บรหิารความเสี่ยง การควบคมุ และการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบ
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งาน

ตรวจสอบภายใน

เพิ่มคณุค่า

ใหก้บัหนว่ยงานของรัฐ

งานบริการใหค้วามเชือ่มัน่

(Assurance Services)
งานบริการใหค้ าปรึกษา

(Consulting Services)

❖การบริหารความเส่ียง

❖ การควบคมุ

❖ การก ากบัดแูลที่ดี

❖ ค าปรึกษา

❖ ใหข้อ้เสนอแนะ

หลกัการและแนวคดิ : ความหมาย
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หลกัการและแนวคดิ : วตัถุประสงค์

วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการท า

หนา้ที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน

องคก์ร ดว้ยการปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการวิเคราะห ์ประเมิน ให้ค าปรึกษา 

ใหข้อ้มลูและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนบัสนนุผูป้ฏิบัตงิานทกุระดบัขององคก์ร

สามารถปฏิบัติหนา้ที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้
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หลกัการและแนวคิด : ปัจจยัแห่งความส าเรจ็

โครงสรา้ง/สถานภาพท่ีเหมาะสม

สิทธิท่ีจะเขา้ถึง    เสรีภาพในการตรวจสอบ    ไมมี่สว่นไดเ้สีย

ผูก้ ากบัดแูล/คณะกรรมการ

ส านกั/กอง/ศนูย์ ส านกั/กอง/ศนูย์ ส านกั/กอง/ศนูย์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หวัหนา้หนว่ยงาน
ของรฐั หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
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ProcessInput Output     Outcome       Impact

ทรัพยากร ระบบงาน ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุม้ค่า

ความเสี่ยง  ควบคมุ  ก ากบัดแูล

ขอ้มลูสารสนเทศ ตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศผูต้รวจสอบภายใน

- ตรวจสอบ

- ใหค้ าปรกึษา

หลกัการและแนวคิด : ประเภทการตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ทางการเงิน
ตรวจสอบ

การด าเนินงาน
ตรวจสอบดา้น 

ผลการด าเนินงาน

ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ตรวจสอบการบรหิาร
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กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง

10



หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลงัประกาศเป็นต้นไป
(ประกาศ 13 พ.ย. 2561 /บังคับใช้ 14 พ.ย. 2561)

(ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พ.ย. 61)
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หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติั

การตรวจสอบภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561

กฎหมายเดิม

ท่ีก าหนดไวแ้ลว้
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ การถือปฏิบติั

การด าเนินการ

กรณีหน่วยงานของรฐั

มีเจตนาและละเลย

การปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงั : โครงสรา้ง

ท่ีมา
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หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน

โดยที่สมควรใหห้นว่ยงานของรฐัจดัใหม้กีารตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคณุค่า

และปรบัปรงุการปฏิบตังิานของหนว่ยงานของรฐัใหด้ขีึน้ และจะชว่ยใหห้นว่ยงานของรฐั

บรรลถึุงเป้าหมายและวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวด้ว้ยการประเมนิและปรบัปรงุประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคมุและการก ากบัดแูลอย่างเป็นระบบ

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบญัญตัวิินยัการเงนิการคลงั

ของรฐั พ.ศ. 2561 จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์ว ้ดงัตอ่ไปนี้

ขอ้ 1 หลกัเกณฑน์ีเ้รียกว่า “หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและ

หลกัเกณฑป์ฏิบตักิารตรวจสอบภายในส าหรับหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2561”

ขอ้ 2 หลกัเกณฑน์ีใ้หใ้ชบ้ังคบัตัง้แตว่นัถัดจากวนัท่ีกระทรวงการคลงัประกาศ

เป็นตน้ไป

ขอ้ 3 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่อ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไวแ้ลว้ใน

หลกัเกณฑน์ี ้หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑน์ี ้ใหใ้ชห้ลกัเกณฑน์ีแ้ทน 13



หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน

ขอ้ 4 ใหห้นว่ยงานของรัฐตามพระราชบญัญตัวิินยัการเงนิการคลงัของรัฐ 

พ.ศ. 2561 ถือปฏิบตัติามมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบตักิารตรวจสอบภายใน

ส าหรบัหนว่ยงานของรฐัท่ีแนบทา้ยหลกัเกณฑฉ์บบันี้

ขอ้ 5 กรณีหนว่ยงานของรฐั มเีจตนาหรือปลอ่ยปละละเลยในการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานหรือหลกัเกณฑป์ฏิบตักิารตรวจสอบภายในส าหรบัหนว่ยงานของรัฐ

ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดโดยไมม่เีหตอุนัควรใหก้ระทรวงการคลงัพิจารณา

ความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกบัพฤตกิารณข์องหนว่ยงานของรฐั

ดงักลา่วใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งด าเนนิการตามอ านาจและหนา้ท่ีตอ่ไป
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มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ส าหรบัหนว่ยงานของรฐั

บทน า

ผงัโครงสรา้งมาตรฐาน

ส่วนที่ 1

มาตรฐานดา้นคณุสมบตัิ

ส่วนที่ 2

มาตรฐานดา้นการปฏิบตังิาน

ส่วนที่ 3

ค าอธิบายศัพท์

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : โครงสรา้ง
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มาตรฐานดา้นคณุสมบติั

1000
วตัถปุระสงค์

อ านาจหนา้ท่ี  
ความรบัผิดชอบ

1100
ความเป็นอิสระ

และ
ความเท่ียงธรรม

1200
ความเช่ียวชาญและ

ความระมดัระวงั

รอบคอบ
เยีย่งผ ูป้ระกอบวิชาชีพ

1300
การประกนัคณุภาพ

และการปรบัปรงุ
อยา่งต่อเน่ือง

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นคุณสมบตัิ
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เป็นลายลกัษณอ์กัษร

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัทราบกอ่นคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) เห็นชอบ

เผยแพรใ่หห้น่วยงานภายในทราบทัว่กนั

กฎบตัร

1000 วตัถปุระสงค ์ อ านาจหนา้ท่ี  และความรบัผิดชอบ

▪ วตัถปุระสงค์

▪ อ านาจหนา้ท่ี

▪ ความรบัผิดชอบ

ในการปฏิบติังานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นคุณสมบตัิ 

1010 การแสดงการยอมรบัภารกิจ
งานตรวจสอบภายใน ตามท่ีปรากฏ
ในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน
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1110 : ความเป็นอิสระภายใน
หน่วยงาน

ผ ูต้รวจสอบภายใน* รายงานตรงตอ่ คตส. และ 
หน. หนว่ยงานของรัฐ 
รวมถึงรายงานในเร่ือง
ที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบตังิาน 
เชน่ เห็นชอบกฎบตัร อนมุตัิ

แผนการตรวจสอบ เป็นตน้

*การถกูจ ากดัในขอบเขต
การปฏิบตังิาน การเขา้ถึงขอ้มลู
บคุคล และทรัพยส์นิ ตลอดจน
ขอ้จ ากดัของทรัพยากร

1100 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม
1120 : ความเท่ียงธรรมของ

ผ ูต้รวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นคุณสมบตัิ

1111 : การมีปฏิสมัพนัธโ์ดยตรงกบั

คตส. และ หน. หน่วยงานของรฐั

1112 : บทบาทของ หน. หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือ

จากงานตรวจสอบภายใน

1130 : ขอ้จ ากดัของความเป็นอิสระหรือ

ความเท่ียงธรรม

*มทีศันคตทิี่ไมล่ าเอียง และ
ใหห้ลกีเลีย่งในเร่ืองของ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ด
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ผูต้รวจสอบภายใน ด ารงไวซ่ึ้งความเป็นอิสระ ✓ ในการปฏิบัตงิาน

✓ เสนอความเห็น

➢ปราศจากการแทรกแซง
➢ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
➢ ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระ
➢ มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ
➢ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐ

ความเป็นอิสระ

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นคุณสมบตัิ
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ผูต้รวจสอบ
ภายใน

* ดา้นการตรวจสอบ
* ดา้นอ่ืนท่ีจ าเป็น

* ขยายขอบเขตงาน
* ความซบัซอ้นของงาน
* ความเพียงพอและประสิทธิผลของการก ากบัดแูล 
การบรหิารความเส่ียง และการควบคมุ
* โอกาสท่ีจะกอ่ใหเ้กิดความผิดพลาด
* ความค ุม้ค่าของค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบัผลประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะไดร้บั

1200 ความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัรอบคอบเยีย่งผ ูป้ระกอบวิชาชีพ

1230 การพฒันาวิชาชีพ

อยา่งต่อเน่ือง

1210 ความเช่ียวชาญ

1220 ความระมดัระวงัรอบคอบ

เยีย่งผ ูป้ระกอบวิชาชีพ

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นคุณสมบตัิ
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1312 การประเมินผลจากภายนอก

CAE

สาย
ตรวจ

สาย
ตรวจ

สาย
ตรวจ

✓ ก ากบัดแูลตามสายงาน

✓ ประเมินตนเองทกุปี

องคก์ร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หวัหนา้        

หน่วยงานของรฐั

และ คตส.

1321 * การระบขุอ้ความ “เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบ

ภายใน

1322 * การเปิดเผยการไมป่ฏิบติังาน     

ตามหลกัเกณฑ ์มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

1311 การประเมินผลจากภายใน

1300 การประกนัและการปรบัปรงุคณุภาพงาน

1310 การประเมินการประกนัและปรบัปรงุคณุภาพงาน

1320   การรายงานผลการประเมิน

การประกนัและปรบัปรงุคณุภาพงาน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นคุณสมบตัิ

* หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีประเมินผล

- มีความร ูม้าตรฐานการตรวจสอบภายใน 

* ประเมินตนเอง

- ผ ูป้ระเมินจากภายนอกท่ีมีความร ูค้วามสามารถในดา้นการปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายในและกระบวนการประเมินผลจากภายนอก

- ประเมินอยา่งนอ้ยทกุๆ 5 ปี องคก์รภายนอก 21



มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน

2000
การบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน

2100
ลกัษณะของงาน
ตรวจสอบภายใน

2200
การวางแผน

การปฏิบัติงาน

2300
การปฏิบัติงาน

2400
การรายงาน

ผลการตรวจสอบ

2600
การยอมรับ

สภาพความเส่ียง
ของฝ่ายบริหาร

2500
การติดตามผล

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน

2010 วางแผน
การตรวจสอบ

2030
บรหิาร

ทรพัยากร

2040 นโยบาย/วิธีการ
ปฏิบติังาน

2050 ประสานงานและ
การใชผ้ลการปฏิบติังาน

ของผ ูอ่ื้น

หวัหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน
2060  รายงานต่อ หน. 

หน่วยงานของรฐั และ คตส.

2020- การเสนอแผนและ

อนมุติัแผนการตรวจสอบ

2070 การใชบ้รกิาร

ตรวจสอบจากภายนอก

และความรบัผิดชอบของ

หน่วยงานของรฐั

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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เพ่ิมคณุคา่
ใหก้บัหน่วยงานของรฐั

 2110 การก ากบัดแูล

 2120 การบริหารความเสีย่ง

 2130 การควบคมุ

 ค าแนะน า

 ค าปรึกษา

การใหค้วามเช่ือมัน่ การใหค้ าปรกึษา

2100 ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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2120 การบริหารความเสี่ยง

2110 การก ากบัดแูล * ประเมินและใหค้ าแนะน าท่ีเหมาะสมในการปรบัปรงุกระบวนการก ากบัดแูล

* ประเมินความมีประสิทธิผล และสนบัสนนุใหเ้กิดการปรบัปรงุกระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยง

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน

ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน

2130 การควบคมุ

* สนบัสนนุและส่งเสรมิใหมี้การปรบัปรงุการควบคมุอยา่งเหมาะสม

และเพียงพอ

* การปฏิบติังานตรวจสอบภายในตอ้งประเมินถึงความเพียงพอและประสิทธิผล

ของการควบคมุ เพ่ือใหก้ารควบคมุท่ีมีอย ูส่ามารถตอบสนองความเส่ียงภายใต้
การก ากบัดแูล การด าเนินงาน และระบบขอ้มลูสารสนเทศ
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2200 การวางแผนการปฏิบติังาน

2240

แนวทางการ

ปฏิบติังาน

2230

การจดัสรร

ทรพัยากร

2220

ก าหนดขอบเขต

การปฏิบติังาน

2210

ก าหนด

วตัถปุระสงค์

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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• จดัท าตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย

- ยทุธศาสตรแ์ละวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ

- ความเสี่ยงท่ีมีนยัส าคญั

- ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ

ของกิจกรรม

- โอกาสในการปรบัปรงุกจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง และระบบการควบคมุใหดี้ข้ึน

ค านึงถึง

2200 การวางแผนการปฏิบติังาน

2201 ขอ้พิจารณาในการวางแผน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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2220 ก าหนดขอบเขตการปฏิบติังาน

2210 ก าหนดวตัถปุระสงค์

การวางแผนการปฏิบติังาน (ต่อ)

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน

• ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทีจ่ะตรวจสอบ
• ค านึงถึงข้อผิดพลาดข้อบกพร่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และความเส่ียงอื่นๆ 
• วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบรกิารให้ค าปรึกษาต้องค านึงถึง
กระบวนการก ากับดูและ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม และ
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่า และยุทธศาสตร์ 

• ก าหนดขอบเขตของการปฏิบตัิงานให้เพียงพอที่จะชว่ยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
• ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่างๆ  เอกสาร หลักฐาน รายงาน 
บุคคล และทรัพย์สินต่างๆ

2240 แนวทางการปฏิบติังาน

2230 การจดัสรรทรพัยากร
• เหมาะสม/เพียงพอที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน รวมถึงข้อจ ากัดของ
เวลาและทรัพยากรที่มอียู่

• พัฒนาและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อกัษร 
• ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผลและบันทึกข้อมลู
ต่างๆ และได้รับความเห็นชอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
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2330

การจดัเก็บขอ้มลู

2320

การวิเคราะห์

และประเมินผล

2310

การระบขุอ้มลู

2340 การก ากบัดแูลการปฏิบติังาน

การปฏิบติังาน

2300 การปฏิบติังาน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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2330 การจดัเกบ็ขอ้มลู 

2340 การก ากบัดแูล

การปฏิบติังาน

2310 การระบขุอ้มลู

2320 วิเคราะหแ์ละ

ประเมินผล

- มคีวามเพียงพอ 
- มคีวามนา่เชือ่ถือ
- มคีวามเกีย่วขอ้ง
- เป็นประโยชน์

- วิเคราะหแ์ละประเมนิผลที่มคีวามเหมาะสม เพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุและ
ผลการปฏิบตังิานท่ีไดร้ับการยอมรบั

- ใหม้คีวามเพียงพอ เชือ่ถือได ้เกีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์
ในการสนบัสนนุผลการปฏิบตังิานและสรปุผลการตรวจสอบ

การปฏิบติังานตรวจสอบ

- ที่ไดร้ับมอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิความเชือ่มัน่ว่า
การปฏิบตังิานจะบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวอ้ย่างมีคณุภาพ และ
เป็นการชว่ยพฒันาการปฏิบตังิานของผูต้รวจสอบภายในใหด้ียิ่งขึน้

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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2430

การระบขุอ้ความ

การปฏิบติังาน

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และมาตรฐาน

2440

การเผยแพร่

รายงานผลการ

ตรวจสอบ

2420

คณุภาพ

ของรายงาน

ผลการตรวจสอบ

2410

หลกัเกณฑ์

ในการรายงานผล

การตรวจสอบ

2450

การใหค้วามเห็น

ในภาพรวม

2400 การรายงานผลการ

ตรวจสอบ

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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2430 การระบขุอ้ความการปฏิบติังาน

ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

2420 คณุภาพของรายงานผลการ

ตรวจสอบ

2410 หลกัเกณฑใ์นการรายงานผลการ

ปฏิบติังาน

รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดว้ย
- วตัถปุระสงค ์ ขอบเขต และผลการตรวจสอบ
- ขอ้เสนอแนะ และแผนการปรบัปรงุแกไ้ข
- ขอ้ตรวจพบที่ดี

* ถกูตอ้ง ครบถว้น  ชดัเจน  เท่ียงธรรม  รดักมุ  สรา้งสรรค ์ และทนักาล

* หากรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมีขอ้ผิดพลาดหรือละเลยในประเด็น

หลกัท่ีส าคญั หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งรีบแกไ้ขและจดัส่งรายงานที่

แกไ้ขแลว้ใหบ้คุคลท่ีเกี่ยวขอ้งทนัที

* จะระบวุ่าการปฏิบตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในไดก็้ตอ่เมื่อผลการประเมิน การประกนั

ระบวุ่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบ

ภายใน

*  กรณีท่ีไมป่ฏิบตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์มาตรฐานและจรรยาบรรณ

การตรวจสอบภายในตอ้งเปิดเผยในรายงานผลการตรวจสอบ

- หลกัการหรือกฎเกณฑใ์นขอ้ใดท่ีไมส่ามารถปฏิบตังิานได้

- เหตผุลท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติามได้

- ผลกระทบที่เกิดขึน้ เมื่อไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในนัน้ได ้

2400 การรายงานผลการตรวจสอบ (ต่อ)

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานการปฏบิตัิงาน
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2440 การเผยแพรร่ายงานผล

การตรวจสอบ

- หัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในตอ้ง
เผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบใหบ้คุคลที่
เกี่ยวขอ้งทราบตามความเหมาะสม

2450 การใหค้วามเห็นใน

ภาพรวม

- พิจารณาถึงกลยทุธ ์วตัถปุระสงค ์และความ
เสี่ยงของหนว่ยงานของรฐั ตลอดจนความ
คาดหวงัของหน. หนว่ยงานของรฐั 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

- การแสดงความเห็นตอ้งมขีอ้มลูเพียงพอ
เชือ่ถือได ้มคีวามเกี่ยวขอ้ง และเป็นประโยชน์

2400 การรายงานผลการตรวจสอบ (ต่อ)

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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2500 การติดตามผล

รายงานผล

การตดิตาม

ตดิตามผล

การปฏิบตังิาน

ก าหนด

ระบบการตดิตามผล

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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การติดตามผลการตรวจสอบ

การสัง่การ

ของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

การปฏิบติั

ของหน่วยรบัตรวจ
ผูต้รวจสอบภายใน

ติดตามผลการปฏิบติั

ของหน่วยรบัตรวจ
ก าหนดระบบ

การติดตาม

เรื่องท่ีติดตาม
ระยะเวลา
ผ ูร้บัผิดชอบ

รายงานผล

การติดตาม

• ตอนทา้ยรายงานครัง้ต่อไป

• รายงานแยกจากรายงานปกติ

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน
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2600 การยอมรบัสภาพความเสีย่งของฝ่ายบริหาร

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานดา้นการปฏบิตัิงาน

ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่

ที่ฝ่ายบริหารยอมรบั

เสนอหน. หนว่ยงาน

ของรฐั
เสนอ คตส.

ไมอ่ยู่ในระดบัที่

หนว่ยงานของรฐั

ยอมรบัได้

หาขอ้ยตุไิมไ่ด ้
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หลกัเกณฑป์ฏิบติัการตรวจสอบภายใน

ส าหรบัหน่วยงานของรฐั

คณะกรรมการตรวจสอบความทัว่ไป
หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน
หน่วยรบัตรวจ

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : โครงสรา้ง

ความหมาย

- การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน

- การบริหารทัว่ไป

- คณุสมบัติของ ผตน.

- การแตง่ตัง้ ผตน.

- ความเป็นอิสระ

- การเขา้ถึงขอ้มลู

- การขอท าความตกลง

- ความรับผดิชอบ

หนว่ยรับตรวจ

- หนา้ที่และความรับผดิชอบ

- ขอบเขตงาน

- การปฏิบัติงานใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐาน

- การปฏิบัติตนใหเ้ป็นไป

ตามจรรยาบรรณ

- หนา้ที่และความรับผดิชอบการก าหนดค ู่มือ

หรอืแนวปฏิบติั

- การแตง่ตัง้

- คณุสมบัติ

- ลกัษณะตอ้งหา้ม

- หนา้ที่และความรับผดิชอบ

- วาระการด ารงต าแหนง่ 

วาระการประชมุ และอ่ืนๆ 

บทเฉพาะกาล  
- กรณีหนว่ยงานของรัฐไมม่คีณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ใหข้ึน้ตรงตอ่หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐไปพลางกอ่น และจดัให ้คตส. ภายใน 3 ปี นบัแตว่ันที่หลกัเกณฑน์ี้

ใชบ้ังคบัตามรปูแบบที่ ก.คลงัก าหนด

- บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการด าเนินการกอ่นวันที่หลกัเกณฑป์ฏิบัตินีใ้ชบ้ังคบัใหด้ าเนนิการตอ่ไปจนกว่าจะแลว้เสร็จภายในหนึ่งปีนบัแตว่ันที่

หลกัเกณฑน์ีใ้ชบ้ังคบั
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : ความหมาย

ผูท้ าหนา้ที่บริหารซ่ึงด ารงต าแหนง่รองจากหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั

ไมเ่กินสามล าดบั

กิจกรรมใหค้วามเชือ่มัน่และการใหค้ าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซ่ึงจดัใหม้ีขึน้

เพ่ือเพ่ิมคณุค่าและปรบัปรงุการปฏิบตังิานของหนว่ยงานของรฐัใหด้ขีึน้ และจะชว่ยให้

หนว่ยงานของรฐับรรลถึุงเป้าหมายและวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวด้ว้ยการประเมินและ

ปรบัปรงุประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคมุ และการก ากบัดแูล

อย่างเป็นระบบ

การตรวจสอบภายใน

หนว่ยงานของรฐั

1. สว่นราชการ 2. รฐัวิสาหกิจ 3. หนว่ยงานของรฐัสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง 

ศาลรฐัธรรมนญู องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนญู และองคก์รอยัการ  4. องคก์ารมหาชน 

5. ทนุหมนุเวียนที่มีฐานะเป็นนติบิคุคล 6. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 7. หนว่ยงานอ่ืน

ของรฐัตามที่กฎหมายก าหนด

ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการที่ก ากบัดแูลหรือผูก้ ากบัดแูลหนว่ยงานของรฐัตามกฎหมาย

ของหนว่ยงานของรฐันัน้
คณะกรรมการ

ผูบ้ริหารสงูสดุของหนว่ยงานของรฐัหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : ความหมาย

หนว่ยงานที่รบัผิดชอบในการปฏิบตังิานของหนว่ยงานของรฐั

คณะกรรมการเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ

ตรวจสอบหนึง่คน กรรมการตรวจสอบผูท้รงคณุวฒิุไมน่อ้ยกว่าสองคนแตไ่มเ่กินสี่คน 

และใหห้วัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุาร กรรมการตรวจสอบ

ผูท้รงคณุวฒิุอย่างนอ้ยหนึง่คนตอ้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนว่ยงานตรวจสอบ

ภายใน หนว่ยงานที่รบัผดิชอบงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐั

หนว่ยรบัตรวจ

ผูด้ ารงต าแหนง่สงูสดุในหนว่ยงานตรวจสอบภายใน

หวัหนา้หนว่ยงาน

ตรวจสอบภายใน

ผูด้ ารงต าแหนง่ผูต้รวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐัหรือด ารงต าแหนง่อ่ืนที่ท า

หนา้ท่ีเชน่เดยีวกบัผูต้รวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐั

ผูต้รวจสอบภายใน
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กรมบญัชีกลาง ส านกังานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวิสาหกิจ

หน่วยงานของรฐั 

ตามขอ้ (2) 

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : การก าหนดคู่มือหรอืแนวปฏบิตัิ

หน่วยงานของรฐั 

ตามขอ้ (1) และ (3) –

(7)
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : ความทัว่ไป ขอ้ 3 - 9

ขอ้ 3 ในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัใหม้หีนว่ยงานตรวจสอบภายใน

ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอ้ 4 การบริหารงานทัว่ไปของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรง

ตอ่หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั เวน้แต ่การแตง่ตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหนง่ และ

ประเมนิผลงานของหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐัที่มคีณะกรรมการ

ตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้ 13

หัวหนา้หนว่ยงานของรฐัตอ้งจดัสรรบคุลากรและทรพัยากร เพื่อใหก้ารปฏิบตังิานของ

หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปริมาณงานและความซับซอ้น

ของภารกิจของหนว่ยงานของรฐั
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : ความทัว่ไป ขอ้ 3 - 9

ขอ้ 5 หัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายในตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้

(๑) มคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัหินา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย

(๒) มคีวามรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรี ประกาศ และ

ค าสัง่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิงานของหนว่ยงานของรฐั

(๓) มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการปฏิบตังิาน การก ากบัดแูล การบริหารความเสี่ยง และการควบคมุ

ภายในของหนว่ยงานของรฐั

ขอ้ 6 หัวหนา้หนว่ยงานของรฐัจะแตง่ตัง้ใหผู้ต้รวจสอบภายในรักษาการต าแหนง่อ่ืนในขณะเดยีวกนั

ไมไ่ด ้

หัวหนา้หนว่ยงานของรฐัและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสัง่การใหผู้ต้รวจสอบ

ภายในปฏิบตังิานอ่ืนไดต้ามควรแกก่รณี ทัง้นี ้งานดงักลา่วตอ้งไมท่ าใหผู้ต้รวจสอบภายในขาดความ

เป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : ความทัว่ไป ขอ้ 3 - 9

ขอ้ 7 ใหผู้ต้รวจสอบภายในด ารงไวซ่ึ้งความเป็นอิสระและไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบตังิานและการเสนอความเห็นในการ

ตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบคุคลหนึง่บคุคลใด รวมทัง้ตอ้งไมต่รวจสอบงานที่ตนเคยท าหนา้ที่

บริหารหรือปฏิบตังิานภายในระยะเวลาหนึง่ปีกอ่นการตรวจสอบ

ผูต้รวจสอบภายในไมค่วรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหนว่ยงานของรฐัหรือ

หนว่ยงานในสงักดัอนัมผีลกระทบตอ่ความเป็นอิสระในการปฏิบตังิานและการเสนอความเห็น

ในการตรวจสอบ

ขอ้ 8 ใหผู้ต้รวจสอบภายในมสีิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู บคุคล เอกสารหลกัฐาน และทรพัยส์ินตา่งๆ 

เพื่อรบัทราบขอ้มลูที่จะเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน

ขอ้ 9 กรณีหนว่ยงานของรฐัไมส่ามารถปฏิบตัติามหลกัเกณฑป์ฏิบตักิารตรวจสอบภายในส าหรบั

หนว่ยงานของรฐัที่กระทรวงการคลงัก าหนดได ้ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั 43
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 10 - 15

ขอ้10 ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ

ตรวจสอบหนึง่คน กรรมการตรวจสอบผูท้รงคณุวฒิุไมน่อ้ยกว่าสองคนแตไ่มเ่กินสี่คน และให้

หัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุาร

กรรมการตรวจสอบผูท้รงคณุวฒิุอย่างนอ้ยหนึง่คนตอ้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

ขอ้ 11 คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย

(1) เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและมปีระสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย โดยอย่างนอ้ยหนึง่คนตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจและ

มปีระสบการณด์า้นการเงนิการบญัชหีรือดา้นการตรวจสอบภายใน

(2) เป็นผูม้คีวามเขา้ใจในภารกิจของหนว่ยงานของรฐั

(3) เป็นผูส้ามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัหินา้ที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการ

ด าเนนิงาน ตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
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ขอ้ 12 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้

(1) ไมเ่ป็นขา้ราชการประจ าที่ด ารงต าแหนง่ในกระทรวงเจา้สงักดัของหนว่ยงานของรฐันัน้

(2) ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูก้ าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัตหิรือ

มอี านาจในการตดัสินใจดา้นการบริหาร รวมทัง้ไมเ่ป็นขา้ราชการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรึกษา

ไดร้บัเงนิเดอืนหรือคา่ตอบแทนประจ าจากหนว่ยงานของรฐั ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัหนว่ยงานของรฐันัน้ 

ทัง้นี ้ไมว่่าในขณะด ารงต าแหนง่หรือภายในระยะเวลาสองปีกอ่นวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ

(3) ไมเ่ป็นผูม้คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัหนว่ยงานของรฐันัน้ ทัง้นี ้ไม่ว่าในขณะด ารง

ต าแหนง่ หรือภายในระยะเวลาหนึง่ปีกอ่นวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ไมเ่ป็นบพุการี ผูส้ืบสนัดาน หรือคูส่มรส ของคณะกรรมการ หัวหนา้หนว่ยงานของรฐั

หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือผูต้รวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐันัน้
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 10 - 15

ขอ้ 13 คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที่และความรบัผดิชอบ ดงันี้

(1) จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรบัผดิชอบ

ในการด าเนนิงานของหนว่ยงานของรฐั โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมกีาร

สอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรดงักลา่วอย่างนอ้ยปีละหนึง่ครัง้

(2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคมุภายใน กระบวนการ

บริหารความเสี่ยงและกระบวนการก ากบัดแูลที่ด ี

(3) สอบทานใหห้นว่ยงานของรฐัมกีารรายงานการเงนิอย่างถกูตอ้งและนา่เชือ่ถือ

(4) สอบทานการด าเนนิงานของหนว่ยงานของรฐัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัหรือมตคิณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิงาน รวมทัง้ขอ้ก าหนดอ่ืนของหนว่ยงาน

ของรัฐ

(5) ก ากบัดแูลระบบงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐั ใหม้คีวามเป็นอิสระ

เพื่อพฒันาการปฏิบตังิานในหนา้ที่

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

หรือมโีอกาสเกิดการทจุริตที่อาจมผีลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของหนว่ยงานของรฐั 46



(7) ใหข้อ้เสนอแนะการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหนง่ และประเมนิผลงาน

ของหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการ

(8) ประชมุหารือร่วมกบัส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ หรือผูส้อบบญัชทีี่ส านกังานการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิเห็นชอบเกี่ยวกบัผลการตรวจสอบและเร่ืองอื่นๆ และอาจเสนอแนะใหส้อบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชตีอ่คณะกรรมการ

(9) รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ตอ่

คณะกรรมการ

(10) ประเมนิผลการด าเนนิงาน ปัญหาและอปุสรรคของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้

เสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผูต้รวจสอบภายในของ

หนว่ยงานตรวจสอบภายในอย่างนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ตอ่คณะกรรมการ

(11) ปฏิบตังิานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย

หนว่ยงานของรัฐสามารถก าหนดหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพิ่มเติมจากวรรคหนึง่ได ้

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 10 - 15
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ขอ้ 14 วาระการด ารงต าแหนง่ วาระการประชมุ และอ่ืนๆ ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามที่หนว่ยงานของรัฐก าหนด 

ขอ้ 15 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามอัตราที่กฎหมาย

ก าหนด

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 10 - 15
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ขอ้ 16 ใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐัรบัผดิชอบตรวจสอบหนว่ยรบัตรวจดงันี้

(1) หนว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐั ตามขอ้ (1) ใหร้บัผดิชอบตรวจสอบ ดงันี้

(1.1) หนว่ยงานตรวจสอบภายในระดบักระทรวง รบัผดิชอบตรวจสอบการปฏิบตังิานของ

สว่นราชการในสงักดักระทรวง 

ในกรณีที่ตรวจสอบงาน/โครงการของส่วนราชการในสงักดัของกระทรวงนอกเหนอืจาก

งานของส านกังานปลดักระทรวง จะตอ้งเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนงาน 

งาน/โครงการที่มคีวามส าคญัตอ่ผลส าเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ไดร้บั

นโยบายใหต้ดิตามก ากบัดแูลเป็นกรณีพิเศษ โดยใหป้ระสานแผนการตรวจสอบกบัสว่นราชการนัน้ๆ ดว้ย

(1.2) หนว่ยงานตรวจสอบภายในระดบักรม รบัผดิชอบตรวจสอบราชการบริหารสว่นกลาง

ที่มสี านกังานตัง้อยู่ในสว่นกลาง สว่นภมูภิาคหรือตา่งประเทศ  

ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นหรือสมควร หัวหนา้สว่นราชการ อาจมอบหมายใหห้นว่ยงาน

ตรวจสอบภายในระดบักรม ตรวจสอบสว่นราชการในสงักดัราชการบริหารสว่นภมูภิาคได้

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอ้ 16 - 20
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(1.3) หนว่ยงานตรวจสอบภายในระดบัจงัหวัด รับผดิชอบตรวจสอบราชการบริหาร

ส่วนภมูิภาค

ในกรณีท่ีส่วนราชการในส่วนกลาง มีหนว่ยงานตัง้อยู่ในส่วนภมูิภาค หัวหนา้ส่วนราชการ

ในส่วนกลาง อาจมอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวัดด าเนนิการแทนตามระเบียบว่าดว้ยการบริหาร

งบประมาณ ระเบียบว่าดว้ยการบริหารราชการแผน่ดิน กฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบริหารพสัดภุาครัฐ กฎหมายว่าดว้ยการเงนิหรือระเบียบอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยให้

ผูต้รวจสอบภายใน ตามขอ้ (1.3) เป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนท่ีผูว้่าราชการจงัหวดั

ไดร้ับมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน                    

(2) หนว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรัฐ ตามขอ้ (2) –(7) ใหร้ับผดิชอบตรวจสอบ

การปฏิบัตงิานของหนว่ยงานของรัฐนัน้

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอ้ 16 - 20
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอ้ 16 - 20

ขอ้ 17 ใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐั มหีนา้ที่และความรับผดิชอบดงันี้

(1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนบัสนนุการบริหารงาน

และการด าเนนิงานดา้นตา่งๆ ของหนว่ยงานของรฐั โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของหนว่ยงาน

ของรฐั คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบตังิาน

ในลกัษณะเดยีวกนั โดยค านงึถึงการก ากบัดแูลที่ด ีความมปีระสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคมุภายในของหนว่ยงานของรฐัดว้ย

(2) ก าหนดกฎบตัรไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรและเสนอหัวหนา้หนว่ยงานของรฐักอ่นเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและเผยแพร่หนว่ยรบัตรวจทราบ 

รวมทัง้มกีารสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรอย่างนอ้ยปีละหนึง่ครัง้

(3) จดัใหม้กีารประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในทัง้ภายในและภายนอก 

และเสนอรายงานผลประเมนิ ปัญหาและอปุสรรค รวมทัง้แผนปรบัปรงุการด าเนนิงานเสนอหวัหนา้

หนว่ยงานของรฐัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(4) จดัท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีตอ่หวัหนา้หนว่ยงานของรฐักอ่นเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนมุตัภิายในเดอืนสดุทา้ยของปีงบประมาณหรือปีปฏิทนิ

แลว้แตก่รณี

ในกรณีที่หนว่ยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มรีะยะเวลาตัง้แตห่นึง่ปี

ขึน้ไปใหน้ ามาใชป้ระกอบการพิจารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบประจ าปีดว้ย

(4.1) กรณีหนว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐั ตามขอ้ (1) หนว่ยงาน

ตรวจสอบภายในระดบักระทรวง ตรวจสอบสว่นราชการในสงักดักระทรวงที่นอกเหนอืจากงานใน

ส านกังานปลดักระทรวงใหส้ าเนาแผนการตรวจสอบใหห้ัวหนา้สว่นราชการในสงักดักระทรวงทราบดว้ย

(4.2) กรณีหนว่ยตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรฐั ตามขอ้ (1) หนว่ยงาน

ตรวจสอบภายในระดบักรม ตรวจสอบสว่นราชการในสงักดัราชการบริหารสว่นภมูภิาค ใหส้ าเนา

แผนการตรวจสอบใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทราบดว้ย

(5) ใหป้ฏิบตังิานตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ไดร้บัอนมุตัิ

ตามขอ้ (4)

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอ้ 16 - 20
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(6) จดัท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ่หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐและ

คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอนัสมควรหรืออยา่งนอ้ยทกุสองเดอืนนบัจาก

วนัที่ด าเนนิการตรวจสอบแลว้เสร็จตามแผน กรณีเร่ืองที่ตรวจพบเป็นเร่ืองที่จะมผีลเสยีหาย

ตอ่ทางราชการใหร้ายงานผลการตรวจสอบทนัที 

(6.1) กรณีหนว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรัฐ ตามขอ้ (1)

หนว่ยงานตรวจสอบภายในระดบักระทรวง ตรวจสอบสว่นราชการระดบักรมในสงักดั

กระทรวง ใหส้ง่ส าเนารายงานผลการตรวจสอบใหห้วัหนา้สว่นราชการนัน้ๆ ทราบดว้ย

(6.2) กรณีหนว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรัฐ ตามขอ้ (1)

หนว่ยงานตรวจสอบภายในระดบักรม ตรวจสอบหนว่ยงานของรฐัในสว่นภมูภิาค 

ใหส้ง่ส าเนารายงานผลการตรวจสอบใหผู้ว้า่ราชการจงัหวัดทราบดว้ย

(6.3) กรณีหนว่ยงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรัฐ ตามขอ้ (1)

หนว่ยงานตรวจสอบภายในระดบัจงัหวัด ตรวจสอบสว่นราชการสว่นภมูภิาค ใหส้ง่ส าเนา

รายงานผลการตรวจสอบใหห้วัหนา้สว่นราชการเจา้สงักดัของหนว่ยรบัตรวจนัน้ทราบดว้ย

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอ้ 16 - 20
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(7) ตดิตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหค้ าปรึกษาแกห่นว่ยรบัตรวจเพื่อให้

การปรบัปรงุแกไ้ขของหนว่ยรบัตรวจเป็นไปตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

(8) ในกรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งอาศัยผูเ้ชีย่วชาญมาร่วมปฏิบตังิานตรวจสอบ ใหเ้สนอ

ขอบเขตและรายละเอียดของงาน คณุสมบตัขิองผูร้บัจา้ง ระยะเวลาด าเนนิการ และผลงานที่คาดหวงั

จากผูร้บัจา้ง รวมทัง้ขอ้เสนอโครงการของผูร้บัจา้ง ใหห้ัวหนา้หนว่ยงานของรฐัพิจารณาอนมุตัิ

ใหว้่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญตอ่ไป

(9) ปฏิบตังิานในการใหค้ าปรึกษาแกห่ัวหนา้หนว่ยงานของรฐั หนว่ยรบัตรวจและ

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

(10)ประสานงานกบัผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืน

ที่ปฏิบตังิานเชน่เดยีวกนั และหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าขอบเขต

ของงานตรวจสอบครอบคลมุเร่ืองที่ส าคญัอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบตังิานที่ซ า้ซอ้นกนั

(11)ปฏิบตังิานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั 

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอ้ 16 - 20

54



ขอ้ 18  ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหค้รอบคลมุถึง การตรวจสอบ วิเคราะห ์รวมทัง้

การประเมนิความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยง

ของหนว่ยงานของรฐัซ่ึงรวมถึง

(1) ประเมนิความมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนนิงานในหนา้ที่ของหนว่ยรบัตรวจ

เสนอแนะการปรบัปรงุการบริหารความเสี่ยง การควบคมุ และการก ากบัดแูลอย่างตอ่เนือ่ง

(2) สอบทานระบบการปฏิบตังิานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัหรือ

มตคิณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิงาน รวมทัง้ขอ้ก าหนดอ่ืนของหนว่ยงานของรฐั

(3) สอบทานความถกูตอ้งและเชือ่ถือไดข้องขอ้มลูการด าเนนิงานและการเงนิการคลงั

(4) ตรวจสอบระบบการดแูลรกัษา และความปลอดภยัของทรพัยส์ินของหนว่ยรบัตรวจ

ใหม้คีวามเหมาะสมกบัประเภทของทรพัยส์ินนัน้

(5) วิเคราะหแ์ละประเมนิความมปีระสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้คา่ในการใชท้รพัยากร

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอ้ 16 - 20
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ขอ้ 19 ใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตังิานตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายในส าหรบัหนว่ยงานของรฐั กรณีท่ีไมไ่ดก้ าหนดไวใ้หถื้อปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานสากล

ขอ้ 20 ใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตัตินใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณ

การตรวจสอบภายในส าหรบัหนว่ยงานของรฐัตามท่ีแนบทา้ยหลกัเกณฑป์ฏิบตันิี้

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอ้ 16

- 20

56



ขอ้ 21 ใหห้นว่ยรบัตรวจ มหีนา้ที่และความรบัผดิชอบ ดงันี้

(1) อ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมอืแกผู่ต้รวจสอบภายใน

(2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวกบัการด าเนนิงาน รวมถึงขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง

ใหค้รบถว้นสมบรูณ ์พรอ้มที่จะตรวจสอบได ้

(3) จดัท าบญัชแีละจดัเก็บเอกสารประกอบรายการบญัชพีรอ้มที่จะใหผู้ต้รวจสอบภายใน

ตรวจสอบได้

(4) จดัใหม้รีะบบการเก็บเอกสารในการปฏิบตังิานที่เหมาะสมและครบถว้น

(5) ชีแ้จงและตอบขอ้ซักถามตา่งๆ พรอ้มทัง้หาขอ้มลูเพิ่มเตมิใหแ้กผู่ต้รวจสอบภายใน

(6) ปฏิบตัติามขอ้ทกัทว้ง และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในในเร่ืองตา่ง  ๆที่หัวหนา้

หนว่ยงานของรฐัสัง่ใหป้ฏิบตัิ

กรณีที่เจา้หนา้ที่ของหนว่ยรบัตรวจกระท าการโดยจงใจไมป่ฏิบตั ิหรือละเลยตอ่การปฏิบตัิ

หนา้ที่ตามวรรคหนึง่ใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานหัวหนา้หนว่ยงานของรฐัพิจารณาสัง่การตามควร

แกก่รณี

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : หน่วยรบัตรวจ
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ขอ้ 22 กรณีหนว่ยงานของรฐัไมม่คีณะกรรมการตรวจสอบใหข้ึน้ตรงตอ่หัวหนา้

หนว่ยงานของรัฐไปพลางกอ่น และจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา

สามปีนบัแตว่นัท่ีหลกัเกณฑป์ฏิบตันิีใ้ชบ้งัคบัตามรปูแบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด

ขอ้ 23 บรรดาการตรวจสอบภายในท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการกอ่นวนัท่ีหลกัเกณฑ์

ปฏิบตันิีใ้ชบ้งัคบั ใหด้ าเนนิการตอ่ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

ตรวจสอบภายในขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ระเบียบกระทรวงการคลงั

วา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของสว่นราชการ พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงกลาโหม

วา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย

คณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2555

จนกวา่จะแลว้เสร็จภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีหลกัเกณฑป์ฏิบตันิีใ้ชบ้งัคบั

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : บทเฉพาะกาล
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จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

• ยกฐานะศกัด์ิศรี

วิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน

• ให ้ผตน. ปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

• หลกัการพ้ืนฐาน

โดยใชส้ามญัส านึก      

และวิจารณญาณ

• ประพฤติตนตาม

จรรยาบรรณของ ผสน.

• ยดึถือและด ารงไว้

ซ่ึงหลกัปฏิบติั

วตัถปุระสงค์ แนวปฏิบติั หลกัปฏิบติั

• ความซ่ือสตัย์

(Integrity)
• ความเท่ียงธรรม

(Objectivity)
• การปกปิดความลบั

(Confidentiality)
• ความสามารถในหนา้ท่ี

(Competency)

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : แนบทา้ยหลกัเกณฑป์ฏิบติั
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จรรยาบรรณของ

ผ ูต้รวจสอบ

ภายใน

ความซ่ือสตัย์
(Integrity)

 ซ่ือสตัย ์ขยนัหมัน่เพียร รบัผิดชอบ

 ปฏิบติัตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผย 

ขอ้มลูตามหลกัวิชาชีพ

 ไมข่ดักฎหมาย/เส่ือมเสียวิชาชีพ

 เคารพ/สนบัสนนุกฎหมาย/

จรรยาบรรณ

ความเท่ียงธรรม
(Objectivity)

 ไมมี่สว่นเก่ียวขอ้ง/ขดัแยง้ผลประโยชน์

 ไมร่บัสิ่งของใดๆ

 เปิดเผย/รายงานขอ้เท็จจริง

การปกปิดความลบั
(Confidentiality)

 รอบคอบในการใชข้อ้มลูจากการตรวจสอบ

 ไมน่ าขอ้มลูไปแสวงหาประโยชน์

ความสามารถในหนา้ท่ี
(Competency)

 ปฏิบติังานดว้ยความร ู/้ความสามารถ/ทกัษะ

 ยึดหลกัมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

 พฒันาตนเอง/การใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ

หลกัเกณฑป์ฏบิตัิการตรวจสอบภายใน : จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
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ขอบคณุ &  สวสัดี
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