
 



 
 

ค ำน ำ 
คู่มือเล่มนี้จัดท ำขึ้นตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้ำยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ  

กำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงำนรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน  
เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้ดีและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้ น เนื่องจำก 
กำรตรวจสอบภำยในถือเป็นเครื่องมือส ำคัญหรือผู้ช่วยคนส ำคัญของผู้บริหำรหน่วยงำนที่จะช่วยให้หน่วยงำน
บรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำร
ประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลอย่ำงมีระบบ  

ทั้ งนี้คู่มือเล่มนี้ จัดเป็นแนวทำงในกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวงำนตรวจสอบภำยใน 
โดยในจะมุ่งเน้นควำมส ำคัญไปที่กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน หัวข้อ “กำรวำงแผนตรวจสอบ”  
วิธีกำรท ำงำนจัดท ำควำมเสี่ยงเพ่ืองำนตรวจสอบภำยใน และแผนกำรตรวจสอบ (แผนประจ ำปีและแผนระยะ
ยำว) โดยรวบรวมเนื้อหำสำระจำกหนังสือ และเอกสำรวิชำกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในทั้งของภำครัฐ
และเอกชนแล้วน ำมำประยุกต์ให้เหมำะสมกับองค์กรของภำครำชกำร 
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บทที่ 1 
กระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

หลักกำรทั่วไปเกีย่วกับกำรตรวจสอบภำยใน 
 

กำรตรวจสอบภำยในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส ำคัญของฝ่ำยบริหำร ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์       
ของกำรด ำเนินงำน และระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร ทั้งนี้  ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะท ำให้         
งำนตรวจสอบภำยในประสบควำมส ำเร็จ คือผู้บริหำรสำมำรถน ำผลผลิตของงำนตรวจสอบภำยในไปใช้ 
ในกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมและควำมส ำเร็จแก่องค์กร ฉะนั้นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดดังกล่ำวผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอันได้แก่ ผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน จึงควรมีควำมเข้ำใจถึงภำพรวมเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน มีควำมรู้ในหลักกำรและวิธีกำรตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ  
ที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งจำกหลักกำรสำกลและตำมที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องของทำงรำชกำร
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวสำมำรถเลือกใช้เทคนิคแนวทำงกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับภำรกิจและ
สภำพแวดล้อมขององค์กร 
ควำมเป็นมำของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

งำนตรวจสอบภำยในภำครำชกำรเริ่มมีมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง 
พ.ศ. 2505 ได้ก ำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรในหน่วยงำน 1 คนหรือหลำยคน  
เป็นผู้ตรวจสอบภำยในรับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยรวมทั้งกำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำย
ของเจ้ำของงบประมำณนั้น ๆ และตรวจสอบงำนด้ำนอ่ืนตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำยเป็นกำรภำยใน 
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  

พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติก ำหนดให้ส่วนรำชกำรที่ เป็นกระทรวง ทบวง กรม และ 
ส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีต ำแหน่ง อัตรำก ำลังเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำรหรือของจังหวัดโดยเฉพำะ โดยให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ ผู้ ว่ำรำชกำร
จังหวัดแล้วแต่กรณี และให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้รับผิดชอบในกำรฝึกอบรม ต่อมำข้อก ำหนดเกี่ยวกับ  
งำนตรวจสอบภำยในได้ถูกน ำไปก ำหนดไว้ในระเบียบกำรรับ -จ่ำย กำรเก็บรักษำ และกำรน ำส่งเงิน 
ของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2516 และมีกำรแก้ไขปรับปรุงในปีพ.ศ. 2520  

พ.ศ. 2531 – 2532 กระทรวงกำรคลังได้พิจำรณำเห็นสมควรให้มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้มีกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบเพ่ือสำมำรถเป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรตรวจสอบ ติดตำม
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับ
งำนตรวจสอบภำยในในระเบียบกำรรับ-จ่ำย กำรเก็บรักษำ และกำรน ำส่งเงินของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2520  
ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่แท้จริงของกำรตรวจสอบภำยใน จึงได้ยกเลิกข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในในระเบียบดังกล่ำว และน ำมำก ำหนดเป็นระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย 
กำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2532 ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขครั้ง สุดท้ำยในปี พ.ศ. 2542 
 แต่ปัจจุบันกรมบัญชีกลำงได้ออกระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2551  



๒ 
 

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
ที่ กรมบัญชีกลำงก ำหนด ถือเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนที่ผู้ตรวจสอบภำยในจ ำเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติตำม 
เพ่ือให้ผลงำนของผู้ตรวจสอบภำยในเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยมำตรฐำนฯ ได้ก ำหนด
ข้อปฏิบัติหลัก ๆ ของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้เป็น 2 ส่วน คือ มำตรฐำนด้ำน คุณสมบัติและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ กระบวนกำรตรวจสอบภำยใน ถูกก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้วย 
ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน 

 กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมกำรให้หลักประกันอย่ำงเที่ยงธรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ
อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบ
ภำยในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
(ท่ีมำ : The Institute of Internal Auditors : IIA) 
ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยใน  

กำรตรวจสอบภำยใน เป็นกำรให้บริกำรข้อมูลแก่ฝ่ำยบริหำรและเป็นหลักประกันขององค์กร 
ในด้ำนกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรเงิน
และกำรบริหำรงำน เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กรโดยกำรเสนอ
รำยงำนเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเพ่ิมมูลค่ำขององค์กร รวมทั้งกำรเป็นที่ปรึกษำให้ฝ่ำยบริหำรในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด และคุ้มค่ำ  
ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในมีส่วนผลักดันควำมส ำเร็จดังกล่ำว ดังนี้  

๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และควำมโปร่งใสใน กำรปฏิบัติงำน 
(Transparency) ป้องกันกำรประพฤติมิชอบหรือกำรทุจริต และเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
จนท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ส่งเสริมให้เกิดกำรบันทึกบัญชีและรำยงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ท ำให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรำยงำนตำมหน้ำที่ที่ รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐำน 
ของหลักควำมโปร่งใส (Transparency) และควำมสำมำรถตรวจสอบได้ (Auditability)  

๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน (Efficiency and Effectiveness of 
Performance) ขององค์กร เนื่องจำกกำรตรวจสอบภำยในเป็นกำรประเมินวิเครำะห์ เปรียบเทียบ
ข้อมูลทุกด้ำนในกำรปฏิบัติงำน จึงเป็นข้อมูลส ำคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงำนให้สะดวกรัดกุม  
ลดขั้นตอนที่ซ้ ำซ้อนและให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ ช่วยลดเวลำและค่ำใช้จ่ำย            
เป็นสื่อกลำงระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในกำรประสำนและลดปัญหำควำมไม่เข้ำใจในนโยบำย  

๔. เป็นมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดสรร กำรใช้ทรัพยำกร
ขององค์กรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมล ำดับควำมส ำคัญเพ่ือให้ได้ผลงำนที่เป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อองค์กร  

๕. ให้สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ (Warning Signals) ของกำรประพฤติมิชอบหรือกำรทุจริตในองค์กร 
ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนรวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกำสของควำมส ำเร็จของงำน 

 

 



๓ 
 

ค ำจ ำกัดควำม 
กำรตรวจสอบภำยใน  หมำยถึง กิจกรรมกำรให้หลักประกันอย่ำงเที่ยงธรรม และกำรให้  ค ำปรึกษำ 
อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบ
ภำยในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
(ท่ีมำ : The Institute of Internal Auditors : IIA)  
หน่วยรับตรวจ หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัด สดช. ที่ได้รับกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  
กระดำษท ำกำร (Working Papers) หมำยถึง เอกสำรที่ผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำขึ้นในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
เพ่ือบันทึกรำยละเอียดของกำรท ำงำน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่ำง ๆ ที่ ใช้ในกำร ตรวจสอบ ขอบเขต  
กำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ ข้อมูลจำกกำรประเมินและวิเครำะห์และผลสรุปของกำรตรวจสอบ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
วัตถุประสงค์และขอบเขตกำรตรวจสอบภำยใน  

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน คือกำรปฏิบัติงำนโดยอิสระปรำศจำกกำรแทรกแซง  
ในกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในองค์กรด้วยกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ  
ขององค์กรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง  
อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในจะอยู่ในรูปของรำยงำนผลที่มีประโยชน์ 
ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำรรวมถึงกำรสนับสนุนให้มีกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพภำยใต้ค่ำใช้จ่ำย  
ที่เหมำะสม  
ขอบเขตของงำนตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย  

๑. กำรสอบทำนควำมเชื่อถือได้และควำมสมบูรณ์ของสำรสนเทศด้ำนกำรบัญชี  กำรเงิน และ 
กำรด ำเนินงำน  

๒. กำรสอบทำนให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบที่ใช้เป็นไปตำมนโยบำยแผน และวิธีปฏิบัติงำนที่องค์กร
ก ำหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบส ำคัญท่ีเกิดข้ึน  

๓. กำรสอบทำนวิธีกำรป้องกันดูแลทรัพย์สินว่ำเหมำะสม และสำมำรถพิสูจน์ควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
เหล่ำนั้นได ้ 

๔. กำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรว่ำเป็นไปโดยควำมประหยัดและมีประสิทธิภำพ  
๕. กำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำง ๆ ว่ำได้ผลตำมวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำย รวมถึงควำมคืบหน้ำตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ กลุ่มงำนมำตรฐำนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน  

๖. กำรสอบทำนและประเมินผลควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน                  
ขององค์กร 

ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน 
ลักษณะกำรด ำเนินงำนของแต่ละองค์กรที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน ท ำให้จ ำเป็นต้องใช้วิธี

ปฏิบัติกำรตรวจสอบให้เหมำะสม เพ่ือให้มั่นใจว่ำงำนตรวจสอบภำยในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ในองค์กร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทรำบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของกำรบริหำรงำน ระบบกำรควบคุมภำยใน ควำมถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทำงบัญชีและกำรเงิน กำรควบคุมดูแลและกำรใช้ทรัพยำกร กำรปฏิบัติตำมระเบียบค ำสั่ง 



๔ 
 

กำรประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภำพและควำมประหยัดในกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
ในองค์กร จำกนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่ำง ๆ ท ำรำยงำนเสนอแนะฝ่ำยบริหำร เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรตรวจสอบแต่ละ ระบบงำน หรือแต่ละกิจกรรม 
จะมีส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบ และสำมำรถแยกประเภทของกำรตรวจสอบภำยในที่ใช้กัน
โดยทั่วไปเป็น ๔ ประเภท ตำมหนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๓  
เรื่อง กำรก ำหนดประเภทของงำนตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

1) กำรตรวจสอบกำรเงิน  (Financial Audit) หมำยถึง กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง         
ควำมครบถ้วน และควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลกำรเงิน และรำยงำนกำรเงิน กำรตรวจสอบ     
กำรปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี นโยบำยกำรบัญชี กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
ประกำศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง กำรประเมินควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุมภำยใน และควำมเป็นไป
ได้ที่จะเกิดข้อผิดพลำดและกำรทุจริต ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี 

2) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมำยถึง กำรตรวจสอบ  
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกำศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
มำตรฐำน แนวปฏิบัติ และนโยบำยที่ก ำหนดไว้ 

3) กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Audit) หมำยถึง กำรตรวจสอบควำม
ประหยัด ควำมมีประสิทธิผล ควำมมีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำของกิจกรรมที่ตรวจสอบ  

4) กำรตรวจสอบอ่ืน ๆ หมำยถึง กำรตรวจสอบอ่ืนนอกเหนือจำกข้อ ๑) - ๓) เช่น  
กำรตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรประเมินควำมเสี่ยง 
และกำรควบคุม ภำยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรตรวจสอบพิเศษ (กำรตรวจสอบ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เป็นกรณีพิเศษ) เป็นต้น  

ควำมรับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน 
     งำนตรวจสอบภำยในเป็นลักษณะงำนสนับสนุนผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่งำนตรวจสอบ  
จึงไม่ควรมีอ ำนำจสั่งกำรหรือมีอ ำนำจบริหำรงำนในสำยงำนที่ตรวจสอบ และต้องมีควำมเป็นอิสระในกิจกรรม
ที่ตนตรวจสอบเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงอิสระทั้งในกำรปฏิบัติงำนและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ  
ควำมเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ๒ ส่วนได้แก ่

๑. สถำนภำพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภำยใน และควำมสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้รับ 
จำกฝ่ำยบริหำร นับว่ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภำพ และคุณค่ำของบริกำร  
ที่ผู้ตรวจสอบภำยในจะให้แก่ฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหำรสูงสุด  
เพ่ือที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้ในขอบเขตที่กว้ำง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะได้รับ
กำรพิจำรณำสั่งกำรให้บังเกิดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงพอ กำรก ำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ  
ให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดจะท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในมีอิสระในกำรตรวจสอบ และท ำให้สำมำรถ
เข้ำถึงเอกสำร หลักฐำน และทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ต้องได้รับ
กำรตรวจสอบ  

๒. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่ควรเข้ำไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรในกิจกรรม  
ที่ผู้ตรวจสอบภำยในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระ 
ทั้งในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็นในกำรตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมกำร 
ในคณะกรรมกำรใด ๆ ขององค์กร หรือหน่วยงำนในสังกัดอันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระ 
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็น 



๕ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 กำรตรวจสอบภำยในนับเป็นวิชำชีพสำขำหนึ่งที่มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ งำนโดยมีมำตรฐำนสำกล 

ที่ก ำหนดโดยสถำบันวิชำชีพ เรียกว่ำ สถำบันผู้ตรวจสอบภำยใน (The Institute of Internal Auditors ; IIA) 
ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรตรวจสอบภำยในระหว่ำงประเทศ ส ำนักงำนใหญ่ตั้งที่รัฐฟลอริดำ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยมีสมำชิก (Charter) จำกประเทศต่ำง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ในภำครำชกำรไทย 
กระทรวงกำรคลังโดยกรมบัญชีกลำงซึ่งเป็นหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดมำตรฐำน  
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในภำครำชกำรถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน เป็นกำรก ำหนดข้อปฏิบัติหลัก ๆ ของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วยมำตรฐำน 
ด้ำนคุณสมบัติและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีเนื้อหำโดยสรุปดังนี้ 

 มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ ประกอบด้วย  
1) กำรก ำหนดถึงวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของงำนตรวจ ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบ

ภำยในควรก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของงำนตรวจสอบภำยใน
อย่ำงเป็นทำงกำรไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้ำงอิงและเป็นแนวทำง
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญของหน่วยตรวจสอบภำยใน  

2) กำรก ำหนดถึงควำมเป็น อิสระและควำมเที่ ยงธรรม กำรปฏิบัติ งำนตรวจสอบภำยใน 
ควรมีควำมเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภำยในควรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
และมีจริยธรรม 

3) กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ด้วยควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ ผู้ตรวจสอบ
ภำยในควรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ  

4) กำรสร้ำงหลักประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติ งำนอย่ำงต่อเนื่อง หั วหน้ำ 
หน่วยตรวจสอบภำยในควรปรับปรุงและรักษำระดับคุณภำพของงำนตรวจสอบภำยใน  
โดยมีกำรปรับปรุงงำนตรวจสอบภำยในให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้ำนและติดตำมดูแลประสิทธิภำพ
ของงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยกล่ำวถึงประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1) กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรบริหำรงำนตรวจสอบ

ภำยในให้เกิด สัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้งำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับองค์กร  
2) ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน งำนตรวจสอบภำยใน คือ กำรประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและ

ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้ถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ และปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยกำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลกลุ่มงำนมำตรฐำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  

 3) กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ผู้ตรวจสอบภำยในควรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน  
ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยทั้ง ในด้ำนกำรให้หลักประกันและกำรให้ค ำปรึกษำโดยควรค ำนึงถึงวัตถุประสงค์
ของงำนและวิธีกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยใน อันจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผล  

- ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จและควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
- ควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุม  

เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบกำรปฏิบัติงำน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
- โอกำสในกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในให้ดีขึ้น  
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4) กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในควรรวบรวม วิเครำะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูล 
ให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในควร ควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่ได้มอบหมำยอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำน  
จะสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ภำยในด้วย  

5) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบภำยในควรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงทันกำล  
โดยรำยงำนดังกล่ำวประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ ควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ด้วยควำมถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
เที่ยงธรรม รัดกุม สร้ำงสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและ
เหมำะสมได้รับทรำบ  

6) กำรติดตำมผล หั วหน้ ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในควรก ำหนดระบบกำรติดตำมผล  
ว่ำได้มีกำรน ำข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนไปสู่กำรปฏิบัติ  

7) กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรน ำเรื่องควำมเสี่ยง  
ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับกำรแก้ไขหำรือกับผู้บริหำร 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน  

เพ่ือเป็นกำรยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยใน ให้ได้รับกำรยกย่องและ ยอมรับ 
จำกบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในควรยึดถือและ  
ด ำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ควำมมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของควำมซื่อสัตย์ ควำมขยันหมั่นเพียร และควำมรับผิดชอบ  
๒. กำรรักษำควำมลับ ในเรื่องของกำรเคำรพต่อสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทรำบ  
๓. ควำมเที่ยงธรรม ในเรื่องของกำรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือควำมสัมพันธ์ใด ๆ อันที่จะท ำให้มีผลกระทบ

ต่อควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำน  
๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่  ในเรื่องของควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ ในงำนที่ท ำปฏิบัติงำน 

ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน  

นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร 
พลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) ผู้ตรวจสอบภำยในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ในวิชำชีพ และควำมรู้ในสำขำวิชำอ่ืน 

ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จ ำเป็นและเหมำะสม ดังนี้  
๑. มีควำมเชี่ยวชำญในหลักวิชำพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เช่น กำรบัญชี 

เศรษฐศำสตร์กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรทั้งจำกภำยใน และ
ภำยนอกองค์กร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๒. มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และเทคนิค กำรตรวจสอบต่ำง ๆ  
ที่จ ำเป็นในกำรตรวจสอบภำยใน  

๓. มีควำมรอบรู้เข้ำใจในหลักกำรบริหำร เทคนิคกำรบริหำรงำนสมัยใหม่ กำรวำงแผนงำน กำรจั ดท ำ 
และกำรบริหำรงบประมำณ  

๔. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์ กำรประเมินผล  
กำรเขียนรำยงำน  

๕. มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงำน  
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๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีวำงตัวเป็นกลำง รู้จักกำลเทศะ ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ หลักกำรที่ถูกต้อง กล้ำแสดง
ควำมเห็นในสิ่งที่ได้วิเครำะห์ และประเมินจำกกำรตรวจสอบ  

๗. มีควำมอดทน หนักแน่น รับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืน  
๘. มีปฏิภำณไหวพริบ มีควำมสำมำรถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องเที่ยงธรรม 
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บทที่ ๒ 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process) 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยใน
สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบได้อย่ำงมั่นใจและได้ผลงำนที่มีคุณภำพทั้งนี้ขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ที่ส ำคญัประกอบด้วย 

๑. กำรวำงแผนตรวจสอบ 
๒. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
๓. กำรจัดท ำรำยงำนและติดตำมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

กำรวำงแผนตรวจสอบ 
กำรวำงแผนเป็นกำรคิดล่วงหน้ำก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงำนจริงว่ำจะตรวจสอบเรื่องใดด้วยวัตถุประสงค์

อะไรที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลำไหนและใช้เวลำตรวจสอบเท่ำไรโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่คือบุคลำกร
งบประมำณและวัสดุอุปกรณ์อย่ำงเหมำะสมกำรวำงแผนที่ดีช่วยให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ภำยในระยะเวลำงบประมำณและอัตรำก ำลังที่ก ำหนด 
กำรวำงแผนตรวจสอบประกอบด้วยเนื้อหำสำระส ำคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ 

เรื่องท่ี ๑ ประเภทของกำรวำงแผนตรวจสอบ 
เรื่องท่ี ๒ ขั้นตอนของกำรวำงแผนตรวจสอบ 
เรื่องท่ี ๓ กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบ 

เรื่องท่ี 1 ประเภทของกำรวำงแผนตรวจสอบ  
ตำมกรอบกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ แบ่งกำรวำงแผนตรวจสอบ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.1 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan)  
1.2 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan)  

1.1 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan)  
แผนกำรตรวจสอบ หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จัดท ำขึ้น 

โดยท ำไว้ล่วงหน้ำเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ ำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลำในกำรตรวจสอบแต่ละเรื่อง 
ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ รวมทั้งงบประมำณที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์  
ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของงำนตรวจสอบเป็นระยะ เพ่ือให้งำนตรวจสอบด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น  
ทันตำมก ำหนดเวลำ  

แผนกำรตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทำงของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในให้เดินไปในแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ แผนกำรตรวจสอบจะก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และขอบเขต
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบอย่ำงกว้ำง ๆ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน และใช้ เป็นแนวทำง  
ในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในต่อไป ทั้งนี้ แผนกำรตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่  
ก. แผนกำรตรวจสอบระยะยำว  
เป็นแผนที่จัดท ำไว้ล่วงหน้ำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลำ 3 – 5 ปี และแผนฯ  
ต้องก ำหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ควรก ำหนดกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและนโยบำยของส่วนรำชกำร และประกอบด้วย
รำยละเอียด ดังนี้  

๑) หน่วยรับตรวจ หมำยถึง หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของ ส่วนรำชกำร  
หรือหน่วยงำนนั้น ๆ 

๒) เรื่องที่จะตรวจสอบ หมำยถึง เรื่องหรือแผนงำน งำน /โครงกำร ที่จะตรวจสอบภำยในแผน 
กำรตรวจสอบระยะยำว 

๓) ระยะเวลำที่จะท ำกำรตรวจสอบ หมำยถึง ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  
ในแต่ละแห่งหรือในแต่ละเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

๔) จ ำนวนคน/วันที่จะท ำกำรตรวจสอบ หมำยถึง จ ำนวนผู้ตรวจสอบและจ ำนวนวันที่จะใช้  
ในกำรตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรื่องท่ีจะตรวจสอบ  

ทั้งนี้ แผนกำรตรวจสอบระยะยำวอำจมีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
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ข. แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  
เป็นแผนที่จัดท ำไว้ล่วงหน้ำมีรอบระยะเวลำ 1 ปี และแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีประกอบด้วยสำระส ำคัญ ดังนี้  

1) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  
ควรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบให้ชัดเจนว่ำจะตรวจสอบเพ่ือให้ทรำบถึงเรื่องอะไรบ้ำง เพ่ือจะได้
ก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของงำน/โครงกำร
ต่ำง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพและประหยัด มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนก ำหนด  
รวมทั้งกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ 

2) ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
ควรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเพ่ือให้ทรำบว่ำจะด ำเนินกำรตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใด 
และเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้ำง เมื่อไร ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ ระยะเวลำที่จะท ำกำรตรวจสอบแต่ละเรื่อง 
และจ ำนวนคน/วันที่จะท ำกำรตรวจสอบแต่ละเรื่อง ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่ได้ก ำหนดให้สอดคล้อง  
กับแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้หำกสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงไป  

3) ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ  
รำยชื่อบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ตรวจสอบภำยในทั้งหมด  

4) งบประมำณท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
งบประมำณที่จะใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบทั้งปี ซึ่งจะได้จำกงบประมำณที่ได้ ก ำหนดไว้แล้วในแผน 
กำรตรวจสอบประจ ำปีแต่อำจปรับเปลี่ยนได้หำกขอบเขตกำรปฏิบัติงำนและสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ  
มีกำรเปลี่ยนแปลง  
1.2 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan)  

เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแผนกำรตรวจสอบตำมข้อ 1.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะต้องมอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผน  
กำรตรวจสอบที่วำงไว้ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องวำงแผนกำรปฏิบัติงำนก่อนกำรตรวจสอบ ฉะนั้นแผน  
กำรปฏิบัติงำนจึงหมำยถึงแผนปฏิบัติงำนที่ผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตรวจสอบได้
จัดท ำขึ้นล่วงหน้ำว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรตรวจสอบ  
และวิธีกำรตรวจสอบใด จึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เรื่องท่ี 2 ขั้นตอนของกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
เพ่ือให้กำรวำงแผนกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในควรด ำเนินกำรตำมล ำดับ
ขั้นตอน ดังนี้  
2.1 กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น  

กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในเรียนรู้ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
งำนของหน่วยงำนที่ต้องท ำกำรตรวจสอบในรำยละเอียด รวมทั้งท ำควำมคุ้นเคยกับหน่วยงำนและระบบงำน 
ที่จะเลือกมำตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะด ำเนิน  
กำรตรวจสอบได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นระบบ  

ผู้ตรวจสอบภำยในควรส ำรวจข้อมูลเบื้ องต้นทุกครั้ งก่อนด ำเนินกำรตรวจสอบในแต่ละปี  
หรือในขั้นตอนถัดไปหำกพิจำรณำว่ำมีควำมจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยอำจศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ จำกแผนภูมิ
กำรจัดแบ่งส่วนงำน นโยบำย เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และท ำควำมเข้ำใจ  
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์แผนกำรปฏิบัติงำน และคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรให้ได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำวเพ่ิมข้ึน  
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ผู้ตรวจสอบภำยในอำจใช้วิธีกำรประชุมหำรือกับผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ สังเกตกำรณ์ปฏิบัติงำนจริง                 
หำกเป็นกำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนที่เคยมีกำรตรวจสอบมำก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในควรศึกษำ
ข้อมูลจำกกระดำษท ำกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในครั้งก่อนประกอบด้วย  
2.2 กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน  

ผู้ตรวจสอบภำยในต้องประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้จัดให้มีขึ้น  
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544  
โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่ำวและสำมำรถประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยใน  
ควรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในตำมแนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ  

1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)  
2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
3) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)  
4) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)  
5) กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  

กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผล 
ของระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้ทรำบว่ำระบบกำรควบคุมภำยในที่ได้จัดวำงไว้นั้นได้น ำไปปฏิบัติตำม  
ที่ก ำหนด และผลงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กร กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในแบ่งได้หลำยประเภท 
เช่น กำรประเมินผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ประเมินผลตำมองค์ป ระกอบกำรควบคุมภำยใน 
ประเมินผลตำมกิจกรรมกำรควบคุมเฉพำะด้ำน หรือเฉพำะงำนใดงำนหนึ่ง กำรประเมินผลตำมกิจกรรม  
กำรควบคุมโดยรวมขององค์กร เป็นต้น โดยปกติกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในจะเลือกประเมินผล  
ในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยก ำหนดขอบเขตในกำรประเมินผลตำมควำมจ ำเป็น ทั้งนี้ ในกำรประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยในไม่ว่ำจะด ำเนินกำรในประเภทใดก็ตำมจะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  

1) กำรเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น กำรเลือกว่ำจะประเมินทั้งระบบ หรือจะประเมิน
เฉพำะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง หรื อจะประเมินเฉพำะ
องค์ประกอบด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  

2) กำรท ำควำม เข้ำ ใจ โครงสร้ำงของระบบกำรควบคุมภำยใน  ผู้ ตรวจสอบภำยใน  
ควรท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำง รูปแบบ วิธีกำร และวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำรจำกระบบกำรควบคุมภำยใน  

3) กำรทดสอบกำรมีอยู่จริง และกำรปฏิบัติงำนจริงของระบบกำรควบคุมภำยใน ในขั้นตอนนี้ 
ผู้ตรวจสอบภำยในต้องหำหลักฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ำมีวิธีกำรอย่ำงไร ยังคงเหมือนหรือ
แตกต่ำงกับรูปแบบโครงสร้ำง หรือองค์ประกอบของกำรควบคุมที่ก ำหนดไว้อย่ำงไร โดยอำจใช้กำรสอบถำม
และสังเกตกำรณ์กำรปฏิบัติงำนจริง  

4) กำรประเมินประสิทธิผล เป็นกำรประเมินโดยกำรวิเครำะห์ให้ทรำบว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลในควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่  

5) กำรสรุปผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เป็นกำรพิจำรณำว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่นั้นเหมำะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือมีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้กำรด ำเนินงำน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบให้เหมำะสม
ต่อไป รวมทั้งช่วยในกำรก ำหนดขอบเขต วิธีกำร ปริมำณกำรตรวจสอบ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 
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เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและงบประมำณที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลำ อัตรำกำลังและ
งบประมำณในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
2.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  

เนื่องจำกภำรกิจกำรปฏิบัติงำนขององค์กรโดยทั่วไปมักจะแบ่งลงตำมหน่วยงำนและกิจกรรม  
ดังนั้น กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในให้สำมำรถครอบคลุมหน่วยงำนหรือกิจกรรม ที่ควรด ำเนิน  
กำรตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่ำงครบถ้วน และเหมำะสมกับทรัพยำกรของงำนตรวจสอบภำยในที่มีอยู่  
อัน ได้แก่  อัตรำก ำลั ง งบประมำณ  วัสดุ อุปกรณ์ และระยะเวลำกำรปฏิบัติ งำน จึ งมีควำมจำเป็น  
ต้องน ำแนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้สำมำรถพิจำรณำ 
ถึงควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำจะเป็นที่อำจเกิดขึ้นและเป็นผลท ำให้กำรท ำงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
ซึ่งหำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมส ำคัญในระดับสูงก็ควรวำงแผนกำรตรวจสอบทันทีหรือในปีแรก ๆ  

ขั้นตอนในกำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถเลือกประเมิน
ควำม เสี่ ย งในระดับหน่ วยงำนทุ กหน่ วยงำนหรือระดับกิจกรรมทุ กกิจกรรมภำยในองค์กรก็ ได้  
ตำมควำมเหมำะสมกับศักยภำพของตน ทั้งนี้ไม่ว่ำจะประเมินควำมเสี่ยงในระดับใดจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
หลัก ๆ คือ  

1) กำรระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นกำรค้นหำถึงสถำนกำรณ์หรือสำเหตุที่จะก่อให้เกิดควำมเสี่ยงขึ้น
ภำยในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภำยในอำจพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจเบื้องต้น จำกสภำพแวดล้อมทั่วไป
ทั้ งภำยในและภำยนอกขององค์กร และน ำมำแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่ เกี่ ยวกับด้ำนกลยุทธ์  
ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนควำมรู้ ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกฎหมำย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและ  
ผลกำรปฏิบัติงำน ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินงำน ปัจจัยเสี่ยงเรื่องกำรจัดกำรฐำนข้อมูล      
เป็นต้น  

2) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เมือ่ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถระบุสำเหตุควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
ว่ำเป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงำนหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ท ำกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยเสี่ยงนั้น  มีผลกระทบอย่ำงไร
ต่อองค์กรและมีโอกำสหรือควำมถี่ที่จะเกิดมำกน้อยเพียงใด โดยอำจก ำหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบ
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง กลำง ต่ ำ และให้คะแนนก ำกับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = 3 คะแนน ระดับกลำง = 2 
คะแนน ระดับต่ ำ = 1 คะแนน หรืออำจก ำหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมำก สูงปำนกลำง ต่ ำ ต่ ำมำก เพ่ือให้ได้
คะแนนที่สำมำรถวิเครำะห์ควำมเสี่ยงได้ละเอียดเพิ่มมำกขึ้นก็ย่อมได้ ทั้งนี้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงนี้ ผลกระทบ
ที่เกิดอำจเทียบกับจ ำนวนเงินที่ต้องเสียไปจำกกำด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือกำรระบุผลกระทบ  
เป็นปริมำณหรือตัวเลข เช่น กำรจัดท ำแผนก่อสร้ำงถนนไม่มีกำรส ำรวจข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ท ำให้มีอุปสรรค   
ในขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจเพ่ิมเติม ซึ่งเมื่อวิเครำะห์ร่วมกับควำมถี่ที่จะเกิด และ 
จำกกำรเก็บข้อมูลสถิติแล้วพบว่ำเกิดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยที่ เสีย ไปในแต่ละครั้ง 
ตั้งแต่   500,000 - 100,000 บำท ดังนั้น อำจก ำหนดว่ำปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนี้หำกอยู่ในควำมเสี่ยงระดับสูง 
= 3 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 500,000 บำท หำกเป็นควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง = 2 คะแนน จะอยู่ในเกณฑ์
น้อยกว่ำ 500,000 ไม่ต่ ำกว่ำ 100,000 และเป็นควำมเสี่ยงต่ ำ = 1 คะแนน ในเกณฑ์ตั้งแต่ 100,000 บำท 
ลงไป ขั้นตอนสุดท้ำยของกำรวิเครำะห์  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องสรุปในภำพรว มของส่วนรำชกำร 
ว่ำแต่ละหน่วยงำนหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีควำมเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่ำใดบ้ำง 

3) จัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภำยในทรำบแล้วว่ำในแต่ละหน่วยงำน หรือกิจกรรม
ตำมที่เลือกประเมิน มีคะแนนควำมเสี่ยงเท่ำใดแล้ว ให้น ำมำจัดเรียงล ำดับจำกคะแนนมำกสุด ไปหำน้อยสุด   
เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบระยะยำวและประจ ำปีต่อไป  
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2.4 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ  
จำกผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภำยใน  

จะสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำควรวำงแผนกำรตรวจสอบฯ ในหน่วยงำนหรือกิจกรรมใด โดยน ำล ำดับควำมเสี่ยง
จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3 มำพิจำรณำจัดช่วงควำมเสี่ยง เพื่อให้ได้หน่วยงำนหรือกิจกรรมใด
ที่มีควำมเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ที่ควรวำงแผนกำรตรวจสอบโดยไล่เรียงควำมเสี่ยงตำมล ำดับที่ค ำนวณได้  
ผู้ตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  
2.5 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  

ผู้ตรวจสอบภำยในควรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในให้สอดคล้องกับแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนยังต้องอำศัยข้อมูล
จำกกำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบที่มีควำมส ำคัญ กำรวำงแผน
กำรปฏิบัติงำนควรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสำมำรถแก้ไขปรับปรุงให้เหมำะสม
ตำมสภำวะกำรณ์ได้ตลอดเวลำ และให้ผ่ำนกำรสอบทำนและเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ทั้งนี้ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนมีขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้  

1. กำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ  
ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งผู้ตรวจสอบควรท ำกำรส ำรวจข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ประชุมหำรือ  

กับผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจที่จะเข้ำไปตรวจสอบ สัมภำษณ์บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเครำะห์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ำรวจได้  จัดท ำแผนภำพ (Flow chart) 
 กำรปฏิบัติงำน เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในได้ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงในระดับหน่วยงำน  
ก็ควรต้องประเมินควำมเสี่ยงในระดับกิจกรรมเพ่ือหำข้อมูล หลักฐำนเพ่ิมเติม ที่จะก ำหนดประเด็น 
ของกำรตรวจสอบว่ำประเด็นใดควรตรวจสอบในรำยละเอียดเพ่ือจะได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต          
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบในรำยละเอียดต่อไป  

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำน  
ผู้ตรวจสอบควรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำนในเรื่อง หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้  

เพ่ือให้ทรำบว่ำเมื่อกำรตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะได้ประเด็นข้อตรวจพบอะไรบ้ำงในกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบควรก ำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบ  
ที่ส ำคัญ ๆ หรือท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจำรณำเรื่องควำมเสี่ยง และกำรควบคุม  

3. กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  
กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรก ำหนดเพ่ือให้ทรำบว่ำจะตรวจสอบอะไรเป็นจ ำนวนมำก

น้อยเท่ำใด ผู้ตรวจสอบภำยในควรก ำหนดขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งควรก ำหนดให้ครอบคลุมถึงระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ เอกสำรหลักฐำน 
รำยงำน บุคลำกร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  

4. กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน  
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรก ำหนดวิธีปฏิบัติงำนในรำยละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภำยใน  

ต้องจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน      
ในรำยละเอียดว่ำ ในกำรตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้ำงวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด  
ณ เวลำใด และใช้วิธีกำรและเทคนิคกำรตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยในกำรรวบรวมหลักฐำนในรำยละเอียดเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดท ำรำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 
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เรื่องท่ี 3 กำรเสนอและกำรอนุมัติแผน  
เมื่อหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในได้วำงแผนกำรตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอแผน  

กำรตรวจสอบต่อผู้บริหำรสูงสุดของส่วนรำชกำร เพ่ือพิจำรณำอนุมัติภำยในเดือนกันยำยนของทุกปีและ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด ซึ่งในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนถ้ำหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในพบว่ำมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบได้ หัวหน้ำหน่วย
ตรวจสอบภำยในควรพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำ
อนุมัติอีกครั้งหนึ่งด้วย เมื่อผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย  
จำกหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเสร็จเรียบร้อย ควรเสนอแผนกำรปฏิบัติงำนให้หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปเมื่อท ำกำรเสนอเรื่องเสร็จแล้ว  
จะต้องท ำหนังสือเวียนถึงหน่วยงำน และบุคลลำกรที่เก่ียวข้องเพื่อแจ้งให้ทรำบ หลังจำกนั้นจึงประกำศเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
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แผนผังขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
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แผนผังขั้นตอนกำรท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 

 



๑๗ 
 

วิธีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีภำยหลังกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 จำกแผนผังขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีข้ำงต้น เมื่อด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง
เรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ซึ่งมีรำยละเอียดที่จ ำเป็นจ ำนวนมำก 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ในกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 
ดังนี้  

1. ประชุมเพื่อพิจำรณำจัดท ำแผน  
เป็นกำรพิจำรณำทบทวน ๑) แผนระยะยำว โดยท ำกำรพิจำรณำแผนระยะยำวเมื่อปีก่อนร่วมกับบัญชี

ควำมเสี่ยงและกำรแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ๒) พิจำรณำจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยอำศัยข้อมูล
ที่ได้จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ รวมถึงข้อมูล
ด้ำนงบประมำณ กำรจัดสรรโครงกำรต่ำง ๆ ที่ประชุมท ำกำรคัดเลือกโครงกำรเรื่องที่ตรวจ หน่วยรับตรวจและ
ก ำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำตรวจ 

2. ร่ำงแผนระยะยำว  
เป็นกำรน ำผลกำรพิจำรณำมำด ำเนินกำรปรับแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ รวมถึงบัญชีกำร

จัดล ำดับควำมเสี่ยง แผนระยะยำวจะต้องประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้  
- วัตถุประสงค์ 
- ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
- กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
- ระยะเวลำของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
- งบประมำณท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรตรวจสอบ 
- ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ 
- แผนกำรตรวจสอบระยะยำว รำยละเอียดตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด   

3. ร่ำงแผนระยะสั้น/แผนประจ ำปี 
เป็นกำรน ำผลกำรพิจำรณำมำด ำเนินกำรร่ำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี แผนระยะสั้น/แผนประจ ำปี 

จะต้องประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้  
- วัตถุประสงค์ 
- ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
- กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
- ระยะเวลำของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
- งบประมำณท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรตรวจสอบ 
- ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ 
- แผนกำรตรวจสอบระยะยำว รำยละเอียดตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด โดยจะต้องระบุ

หน่วยรับตรวจ เรื่อง/กิจกรรมที่จะเข้ำตรวจ ก ำหนดกำรเข้ำตรวจสอบ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
4.  จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำน/แผนกิจกรรม  

เป็นกำรจัดเรียงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนให้เป็นระเบียบ ง่ำยต่อกำรใช้เป็นแนวทำง กำรปฏิบัติงำนและ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนและกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด จัดท ำในรูปแบบตำรำง ประกอบด้วย
รำยละเอียดดังนี้  

- หน่วยรับตรวจ 
- รำยละเอียดกิจกรรม  



๑๘ 
 

- ตำรำงเวลำรำยเดือน เรียงล ำดับตำมปีงบประมำณ 
- ผู้รับผิดชอบ    

5. เสนอหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเพื่อพิจำรณำ 
เมื่อจัดท ำแผนกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ควรเสนอแผนต่อหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำลงนำม 

และสอบทำนควำมถูกต้องเหมำะสมอีกครั้ง หำกมีกำรปรับปรุงแก้ไขจะด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้  
6. เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อพิจำรณำลงนำมและอนุมัติ  

เสนอแผนประจ ำปีและแผนระยะยำวต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำลงนำมและอนุมัติแผนเพ่ือใชใน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อไป 

7. แจ้งเวียนหน่วยรับตรวจเพื่อรับทรำบแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
แจ้งเวียนหน่วยงำนเพ่ือรับทรำบแผนกำรด ำเนินงำนตรวจสอบประจ ำปี เพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้

จัดเตรียมข้อมูล เตรียมควำมพร้อม รวมถึงเตรียมแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ 
8. น ำส่งแผนระยะสั้น/แผนประจ ำปี แก่หน่วยตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง 

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในระดับกระทรวงใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ไม่ก่อให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ และเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ  พ.ศ. 2564 (แก้ไขถึง ฉบับที่ 3 ) ข้อ 17 (4) ควำมว่ำ “จัดท ำและเสนอแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติภำยในเดื อน
สุดท้ำยของปีงบประมำณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในวำงแผนกำรตรวจสอบ
ที่มีระยะเวลำตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้น ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีด้วย” และ 
(4.1) ควำมว่ำ “กรณี หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ ตำมข้อ (๑) หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจำกงำนในส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวงให้ส ำเนำแผนกำรตรวจสอบให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงทรำบด้วย” 

9. ประกำศเผยแพร่ 
เมื่อได้รับกำรลงนำมอนุมัติแผนแล้ว ท ำกำรประกำศ เผยแพร่แผนเป็นสำธำรณะบนเว็ปไซต์หน่วยงำน 

แบบเนอร์ กลุ่มตรวจสอบ หัวข้อ “แผนประจ ำปี” 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 

กระทรวงกำรคลัง, ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2542  
(กรุงเทพมหำนคร: กลุ่มงำนมำตรฐำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน) ค้นคว้ำวันที่ 15 กันยำยน 2564 

กรมบัญชีกลำง, แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน (กรุงเทพมหำนคร: กลุ่มงำนมำตรฐำนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน) หน้ำ 1 – 11 ค้นคว้ำวันที่ 18 กันยำยน 2564 

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนรัฐ , ใน บทบำทหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในยุคใหม่ , สมำคม
ผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (กรุงเทพมหำนคร: ฝ่ำยผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ), หน้ำ 313 – 343 
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ตัวอย่ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเสี่ยงระดับกิจกรรม 
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ตัวอย่ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเสี่ยงระดับหนว่ยงำน 
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