เอกสารเผยแพรและแนะนํา
งานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
เรื่อง
การตรวจสอบภายใน ใหอะไรมากกวาที่ทานคิด

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน

สารบัญ
หนา
1. ความเปนมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ

2

2. ผูตรวจสอบภายในทําอะไรบางอยางไร

4

3. ปจจัยที่ทําใหงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย

8

4. ผูตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับใครบาง

15

5. ผลงานของผูตรวจสอบภายใน

17

6. ปญหาและแนวทางการพัฒนา

18

7. สรุป

19

2

กรมบัญชีกลาง
การตรวจสอบภายใน ใหอะไรมากกวาที่ทานคิด
การที่ทานไดดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของสวนราชการไมวาจะ
เปนในสวนกลางหรือสวนภูมิภาคยอมนํามาซึ่ง “ความภาคภูมิใจ” และ “ความหนักใจ”
พรอม ๆ กัน
ความภาคภู มิ ใ จ เกิ ด ขึ้ น จากการที่ ไ ด รั บ ความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจจาก
ผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ซึ่งนอยคนจะมีโอกาสกาวขึ้นมาอยูใน
ตําแหนงระดับสูงสุดเชนนี้ แตขณะเดียวกัน ความหนักใจ ก็ยอมตามติดมาเปนเงา
ตามตัว เนื่องจากทานมีภารกิจที่ตองกํากับดูแลและควบคุมงานทุกดานใหบรรลุตาม
เป า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนด โดยอาจไม ส ามารถพิ จ ารณาลงลึ ก ลงไปใน
รายละเอียด ความหนักใจจึงเกิดขึ้นเพราะไมมีโอกาสดูแลการทํางานของหนวยงานตาง ๆ
ที่อยูในความรับผิดชอบไดอยางทั่วถึงและใกลชิด การบริหารงานสวนใหญไมวาจะเปน
การกําหนด กลยุทธ การมอบหมายนโยบาย และกํากับควบคุม ติดตามงาน รวมถึง
การประเมินผลงานจึงขึ้นอยูกับขอมูลสารสนเทศที่
ผูใตบังคับบัญชาและหนวยงานตาง ๆ เสนอขึ้นมา
โดยปกติ รายงานเป นเครื่ องมื อ
ในการควบคุมและแจงผลการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง
แตทําอยางไรทานจึงจะมั่นใจไดวาผูใตบังคับบัญชา และหนวยงานในกํากับ
ดู แลปฏิ บัติ การตามกฎเกณฑ และนโยบายที่ท านวางไวอ ยางจริงจั งและ
สม่ําเสมอ คงต องมี “ผู ชว ย” ที่ มีความสามารถในการตรวจสอบและ
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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ส อ บ ท าน ก า รป ฏิบ ัต ิง าน วา กํ า ลัง ดํ า เ นิน ไ ป ต า ม แผนงานที่ ว างไว ห รื อ ไม
สามารถตรวจสอบวากฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับไดรับการปฏิบัติตามหรือไม
เพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการปองกันความ
เสี่ยงที่อาจทําใหการปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามเปาหมาย
รวมทั้งสามารถตรวจสอบงานอื่น ๆ ที่ทานใหความ
สนใจเปนพิเศษ “ผูชวย” คนนั้นความจริงมีอยูแลว
ในสวนราชการของทาน ในตําแหนง “ผูตรวจสอบภายใน” นั่นเอง
1. ความเปนมาของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เกิดขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2505 ตามระเบียบ การเบิก
จายเงินจากคลังของกระทรวงการคลัง ที่กําหนดใหหัวหนาสวนราชการและผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งขาราชการอยางนอย 1 คน เพื่อ ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน จนถึง
ป พ.ศ. 2519 การตรวจสอบภายในของทางราชการ เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 กําหนดใหสวนราชการที่เปนกระทรวง
ทบวง กรม และส ว นราชการที่ เ ที ย บเท า รวมถึ ง จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด มี ตํ า แหน ง
อัตรากําลัง เพื่อทําหนาที่ ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและของจังหวัด โดยให
มีสายบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี รวมทั้ง
มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. กําหนดสายงาน ระดับตําแหนง และกรอบอัตรา
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กําลังของผูตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกับแตละสวนราชการ และจังหวัด พรอมทั้ง
มอบหมายใหกระทรวงการคลังทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการแกผูตรวจ
สอบภายใน ซึ่งตอมากระทรวงการคลังไดออกระเบียบ วาดวยการตรวจสอบภายใน
ของส ว นราชการ พ.ศ. 2532 โดยปรั บ ปรุ ง แก ไ ขฉบั บ ล า สุ ด พ.ศ. 2542 กํ า หนด
มาตรฐาน คู มื อ แนวปฏิ บั ติ หลั ก เกณฑ เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายในของส วน
ราชการและจั งหวั ด รวมทั้ งหน าที่ ของผู ตรวจสอบภายในเพื่ อเป นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
จากอดีตมาจนถึงปจจุบัน การตรวจสอบภายในภาคราชการไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน
รัฐบาลไดใหความสําคัญกับระบบการตรวจสอบภายในอยางมาก เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี (Good
Governance) ซึ่ง เป นยุ ทธศาสตรห ลั ก ของรั ฐ บาลที่ นํา มาใช ในการบริห ารราชการ
แผนดิน ประกอบกับ นโยบายรัฐบาลในการจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนา หรือ เรียกโดยทั่วไปวา “ จังหวัด CEO ”
(Chief
Executive Officer) โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทและกระจายอํานาจลงไปในสวน
ภูมิภาคและทองถิ่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ จึงเปนเหตุผลสนับสนุน ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่หัวหนาสวนราชการใน
สวนกลางและภูมิภาคตองมี
กลไกหรือผูชวยที่จะใหบริการความเชื่อมั่น เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการตอไป
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2. ผูตรวจสอบภายในทํางานอะไรและอยางไร
คนทั่ว ๆ ไปมักเขาใจวาผูตรวจสอบภายใน
ทํางานจํากัดอยูเฉพาะการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและ
การบัญชีเทานั้น แตความจริงแลวการตรวจสอบภายในมีความหมาย และขอบเขตการ
ปฏิบัติงานกวางขวางกวานั้นมาก กลาวคือ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให
หลักประกันอยางเที่ยงธรรมและการใหคําปรึกษาอยาง
เปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคา และปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
ช วยให องค กรบรรลุ ถึ งเป าหมายที่ วางไว ด วยการประเมิ นและ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
และเปนระเบียบ (ที่มา : The Institute of Internal Auditors : IIA)
ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในจึงมีขอบเขตการทํางานที่ตองครอบคลุม
ทุ ก ภารกิ จ ที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหั ว หน า ส ว นราชการ ซึ่ ง อาจจํ า แนกการ
ตรวจสอบภายในเปนประเภทใหญ ไดแก
1. การตรวจสอบทางการเงิ น (Financial
Auditing) เปนการ
ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทาง การเงิน การ
บัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกัน
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ทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ
วามีเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง
ๆ ถูกตอง และสามารถสอบทานไดหรือเพียงพอ ที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหายของ
ทรัพยสินตาง ๆ ได
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด
(Compliance
Auditing) เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ของสวนราชการ ใหเปนไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
3. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปน
การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือมาตรฐานที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุมคา โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ซึ่งวัดจากตัวชี้วดั ที่เหมาะสม โดย
คํานึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสวนราชการ
4. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Auditing) เปนการพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงาน
และขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบการเขาถึง
ขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
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5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปน
การตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ วามีระบบการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและ
ทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตาง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภารกิจของสวนราชการ ใหเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเปนธรรม และความโปรงใส
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เปนการตรวจสอบ
ในกรณีที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนประกอบ
การพิจารณาดําเนินการของผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอไป

พึงสังเกตวางานของผูตรวจสอบภายในแตกตางจากงาน
ของคณะกรรมการสอบสวน หรืองานของเจาหนาที่ตํารวจ เพราะงานของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจมีวัตถุประสงคที่จะสอบสวน
เพื่อหาตัวผูกระทําผิด หรือรวมรับผิดชอบไมวาจะเปนทางแพง ทางอาญา
หรือทางวินัย แตงานของผูตรวจสอบภายในมุงที่จะคนหาขอบกพรองของ
ระบบงานวามีจุดใด ที่เปนชองทางใหเกิดการรั่วไหลหรือการปฏิบัติงาน
ขาดประสิทธิภาพ ลาชา เปนตน และพยายามหาทางแกไขใหดีขึ้น ฉะนั้น
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การที่ ผู ต รวจสอบภายในจะปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วข า งต น ให ไ ด ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหผูตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และ
แนวทางการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ของสวนราชการ
2.
ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตาง
ๆ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน และผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ
ตลอดจนการบริหารดานตาง
ๆ
ของสวนราชการ

3. ประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบและการใหคําปรึกษา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแกไข เพื่ อใหสว นราชการมี การบริ หารจัดการที่ ดี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่กําหนด
4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อขอรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงแกไขงานตรวจสอบภายใน อันกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกร
3. ปจจัยที่ทําใหงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย
จากที่กลาวมาขางตน ทานจะเห็นวาผูตรวจสอบภายในเปน
ผูที่จะชวยทานในดานการควบคุมการบริหารงานใหเปนไปตามเปาหมาย

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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และวั ต ถุ ป ระสงค ไ ด แต ผู ช ว ยของท า นจะช ว ยท า นทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ ตัวผูตรวจสอบ
ภายในเอง สถานภาพของหนวยงานตรวจสอบภายใน และตัวทานหรือ
ตัวผูบริหารเปนสําคัญ ดังนี้
3.1 ผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายในจะชวยทาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม นอกจากการที่
ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน คูมือและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ เชน
กรมบั ญ ชี ก ลาง สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น และหลั กการสากลที่ ถื อปฏิ บั ติ
โดยทั่วไปแลว จะตองเปนผูที่มีความรอบรูในวิชาชีพ
สาขาอื่น
ซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้ง
ตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงนับ
เปนการปฏิบัติงานโดยผูประกอบวิชาชีพสาขาหนึ่ง ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
ใชดุลยพินิจตองเที่ยงธรรม และระมัดระวังรอบคอบอยางยิ่ง จึงจําเปนตองมีแนว
ทางการปฏิ บั ติ ง านพิ เ ศษที่แ สดงถึ งความซื่ อ สั ต ย ความยุ ติ ธ รรมความมี มาตรฐาน
เพื่อใหเกิดการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวของ กรมบัญชีกลาง ในฐานะผูกํากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายในไดกําหนดมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู
ตรวจสอบภายใน
เพื่อให
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
- มาตรฐานดานคุณสมบัติ
เปนมาตรฐานที่กลาวถึง
ลักษณะของหนวยงานและบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
- มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะ
ของงานตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานที่สามารถใชประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
ในสวนของ จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน จะกลาวถึง
- ความมีจุดยืนอันมั่นคง หมายถึง ความซื่อสัตย ความ
ขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบ
- การรักษาความลับ หมายถึง การเคารพตอสิทธิแหงขอมูลที่ได
รับทราบ
- ความเที่ยงธรรม หมายถึง การไมมีสวนเกี่ยวของหรือสราง
ความสัมพันธใด ๆ
ในอันที่จะทําใหมีผลกระทบตอความเที่ยงธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

- ความสามารถในหนาที่ หมายถึง ความรู ทักษะและ
ประสบการณในงานที่ทํา ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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สถานภาพของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อใหผูตรวจสอบ
ภายในทําหนาที่เปนเครื่องมือในการตรวจสอบงานตามนโยบาย
ของทานใหไดผลตามเปาหมาย ทานจะตองใหการ
สนับสนุนงานตรวจสอบภายใน โดย การใหสถานภาพที่เหมาะสม
คือ ผูตรวจสอบภายในจะตองมีหนาที่เสนอแนะ (Staff Function)
และขึ้นตรงกับทาน นั่นคือ รับคําสั่งและรายงานตอทานโดยไมตอง
ผานผูหนึ่งผูใด การขึ้นตรงตอทานซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของสวนราชการหรือจังหวัด
ทําให ผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทําใหสามารถเขาถึงเอกสาร
ทรัพยสิน หลักฐาน และบุคคลที่เกี่ยวของไดโดยงายอันเปนผลใหเกิด

1)
สิทธิที่จะเขาถึง หมายความวา ผูตรวจสอบ
ภายในจะต องมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข า สั ง เกตหรื อ ตรวจสอบบั น ทึ ก รายงาน และ
ทรัพยสินตาง ๆ รวมทั้งผูปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่ตรวจสอบไดทั้งหมด
2) เสรีภาพในการตรวจสอบ หมายความวา ผูตรวจสอบ
ภายในจะตองมี “อิสระ” เพียงพอในการตรวจสอบทุก ๆ ดาน โดยไมมี
อุปสรรคหรือไดรับการขัดขวาง หรือแทรกแซงจากผูหนึ่ง ผูใด หรือกลุม
บุคคลใด ๆ ทั้งในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ และมิใหเปนคณะกรรมการใด ๆ ของสวนราชการหรือหนวยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น
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3) การมีสวนไดสวนเสีย หมายความวา ผูตรวจสอบภายในจะตองไมมี
อํานาจ และความรับผิดชอบโดยตรงกับงานที่ตรวจสอบ นั่นคือ ตองไม
เปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชน หรือรับมอบหมายหนาที่ซึ่ง
เกี่ยวกับการบริหารงานของงานหรือของหนวยงานที่ตนจะตองตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบจึงออกมาโดยปราศจากความลําเอียงใด ๆ
ในขณะเดียวกัน ก็ไมควรมอบหมายใหผูตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานในลักษณะบริหารและควบคุม (Line Function) อาทิเชน เปน
ผูวิ นิจฉั ยและสั่ งการขั้ นสุ ดท ายของความถู กต อง
หรือ
ข อ บกพร อ งในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลหรื อ
หนวยงานที่ตรวจสอบ หรือมอบหมายงานดานบริหารใหผูตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติ (ยกเวนในหนวยงานของผูตรวจสอบภายในเอง) หรือเปน
กรรมการพิ จ ารณาความผิ ด และลงโทษทางวิ นั ย หรื อ งานอื่ น ๆ ที่ ไ ม
เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน เพราะการมอบหมายดังกลาวจะเปนการทํา
ใหผูตรวจสอบภายในตองทําหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาตามสายงาน ซึ่งจะ
ทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม มี สวน
ไดเสียในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ และจะทําใหไมไดรับการสนับสนุนหรือ
ความร ว มมื อ ในการตรวจสอบตามหน า ที่ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จาก
ผูบริหารระดับรอง หรือเจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติการ
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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3.3 ผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในจะทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับตัวทานเองในฐานะที่เปนผูบริหารสูงสุดเปนสําคัญ
ทานสามารถทําใหงานตรวจสอบภายในบรรลุ
วัตถุประสงค โดย
1) ทานจะตองเขาใจและมีทัศนคติที่ดี ตองานตรวจสอบ
ภายใน อีกทั้งยังตองรูจักงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหสามารถชวยงาน
ของทานไดอยางถูกตอง
และเหมา
2) ทานตองสรางความตระหนักและชวยเสริมสราง
บรรยากาศภายในหนวยงานของทาน โดยใหเจาหนาที่
ในแตละหนวยงานหรือที่เรียกวาหนวยรับตรวจ คุนเคย
กับผูตรวจสอบภายใน และชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองวาผูตรวจสอบภายใน
ไมใชผูที่จะจองแตจับผิด แตจะเปนผูชวยเหลือแนะนําการทํางานใหถูกตอง
ตามกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของทาน พรอมทั้งแสดงออก
ทุกวิถีทางในลักษณะที่สนับสนุนผูตรวจสอบภายใน ใหทํางานตามขอบเขต
หนาที่ไดอยางอิสระ ปราศจากอุปสรรคใด ๆ การสนับสนุนอาจทําไดโดย
การแนะนํ า เป น ส ว นตั ว หรื อ มี ห นั ง สื อ แจ ง ไปยั ง หน ว ยรั บตรวจต าง ๆ
ชี้ใหเห็ นและเขาใจถึงขอบเขตหนาที่ ของผูตรวจสอบภายใน ประโยชนที่
ไดรับจากการตรวจสอบภายใน รวมทั้งขอความรวมมือเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในดวย

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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3) ทานควรปรับปรุงระบบการติดตอสื่อสารภายใน
หนวยงานใหครอบคลุมถึงการแจงขาวสารแกผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปน
สิ่งจําเปนมาก เนื่องจากการที่กําหนดใหผูตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอทาน
โดยมิใหสังกัดสวนงานใด ทําใหถูกตัดขาดจากระบบขาวสารปกติ เชน การ
แจ งข าวสารในรู ป คํ า สั่ ง หนั ง สื อ เวี ย น เป น ต น ทํ า ให ข อ มู ล ข า วสารที่ ผู
ตรวจสอบภายในมีอยูไมทันตอเหตุการณ การตรวจสอบก็จะไมประสบผล
นอกเหนือจากการปรับปรุงระบบสื่อสารแลว หากมีการ
ประชุมระดับผูบริหาร เพื่อกําหนดแผนหรือนโยบายการบริหาร หรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนงาน ควรจะใหผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุม หรือเขาสังเกตการณ
ดวย เพราะจะทําใหผูตรวจสอบภายในมีขอมูลที่จะนําไปใชในการวางแผน และ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตอไปหากผูตรวจสอบภายในไดรับการ

สนับสนุนจากทานอยางดีเชนนี้ ผูตรวจสอบภายในก็
จะสามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งเต็ ม ที่ แ ละจะเป น
เครื่องมือที่ดีของทาน
ที่จะชวยการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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4. ผูตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับใครบาง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผูตรวจสอบภายในของสวนราช
สวนราชการจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลตาง
ๆ
ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูไดรับการแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ใหทําหนาที่
สอบทาน
กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ในภาพรวมของกระทรวง โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวงทําหนาที่
เปนเลขานุการ เพื่อใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทั้งดานการตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน และรายงานผลใหผูบริหารระดับสูง หรือรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีทราบตามควรแกกรณี
2) หัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัด
ทานจะเปนผูกําหนดทิศทางงานตรวจสอบภายในของ
สว นราชการและจั งหวั ด รวมทั้ง ใหการสนั บสนุนงานตรวจสอบภายใน
ในดานตาง ๆ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่เปนหูเปนตา ดูแล
ใหคําปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ
สวนราชการเพื่อสั่งการแกไขปรับปรุง ใหเหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น ทานสามารถ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในไดจากการพิจารณาแผนการ
ตรวจสอบ ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะตองทําทุกปเสนอทานเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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แผนการตรวจสอบ ซึ่งแผนดังกลาวจะประกอบดวยเรื่องและหนวยงานที่
ผูตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ รวมทั้งระยะเวลาและงบประมาณที่จะใช
ชวงนี้จึงเปนโอกาสอันดีที่ทานจะพิจารณามอบหมายงานตรวจสอบที่ทาน
สนใจเปนพิเศษไวในแผนการตรวจสอบดวย
แผนการตรวจสอบที่ ดี จ ะต อ งเป น แผนที่ วิ นิ จ ฉั ย ถึ ง ป ญ หาของ
ระบบงานแลววาหนวยงานใดจุดใดมีความเสี่ยง และมีระบบการควบคุม
ภายในที่คอนขางจะหละหลวม หากไมเขาตรวจสอบ ณ จุดนั้น หนวยงาน
นั้น อาจเปนผลเสียหายแกทางราชการหรือตัวทานเอง รวมถึงการปฏิบัติงานที่
ลาชา และขาดประสิทธิภาพ
3) ผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายใน ประกอบดวย ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และ
ผูตรวจสอบภายในระดับกรม ซึ่งหมายถึงผูตรวจสอบภายในของจังหวัดดวย

บรรทัดฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเปนไปตาม
มาตรฐานแหงวิชาชีพ การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ
ผู
ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาความรูใ หทันสมัย
และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ
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4) ผูรับตรวจ
ผูรับตรวจ คือ ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ
สวนราชการ ผูรับตรวจควรใหความรวมมือกับผูตรวจสอบภายใน โดย
การจัดเอกสารหลักฐานประกอบขอมูลและคําชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่รับผิดชอบ
เพื่อ ใหผูต รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติห นา ที่ไ ดอ ยา งมีป ระสิท ธิผ ล
ความรวมมือจากผูรับตรวจเปนปจ จัยที่สํา คัญที่สุดอยางหนึ่งที่ทํา ใหการ
ตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ และเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร
5) บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งตองการใชขอมูลหรือรายงาน
ผลของผูตรวจสอบภายในจังหวัด เชน ผูตรวจราชการ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน
5. ผลงานของผูตรวจสอบภายใน
สําหรับผลงานของผูตรวจสอบภายใน คือ รายงานผลการตรวจสอบ
ที่ผูตรวจสอบภายในจะรายงานใหทานทราบภายในเวลาอันสมควร หรืออยางนอยทุก 2
เดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แลวเสร็จตามแผนในกรณีเรื่องที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีความ
เสียหายอยางรางแรงตอทางราชการ ผูตรวจสอบภายในจะ
รายงานผลการตรวจสอบใหทานทราบทันที ซึ่งรายงานดังกลาวจะเปนการสรุปผลที่ได
จากการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน ขอบกพรองหรือ
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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ขอผิดพลาดที่ตรวจพบ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พรอมขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไข ดังนั้น ผลจากการใหการสนับสนุนและการใหความสําคัญของทาน
จะยิ่งชวยใหทานสามารถใชประโยชนจากรายงานผลการตรวจสอบในการบริหารงาน
และเปน เครื่ องมื อที่มี ป ระสิ ทธิ ภาพเพิ่ ม มากขึ้ นในการติด ตาม ประเมิ น ผล และ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยงานในกํากับดูแลใหเปนไปตามความมุงหมายที่
ทานกําหนดไวได

อย างไรก็ดี รายงานของผูตรวจสอบภายในสามารถจะจั ดทําในรู ปของ
รายงานเปนลายลักษณอักษร หรือดวยวาจาซึ่งขึ้นอยูกับประเด็นที่เห็นควรตอง
ให มี ก ารแก ไ ขอย า งทั น ท ว งที ซึ่ ง ท า นในฐานะที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารควรให
ความสําคัญกับรายงานดังกลาว ตลอดจนนําขอเสนอแนะมาพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรตอไป นอกจากนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะใช
รายงาน การตรวจสอบนี้ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหนวยงานในสังกัดของทาน
อีกดวย

6. ปญหาและแนวทางการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในที่ผานมา
ประกอบกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กรมบัญชีกลางโดย
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
ในฐานะ
หนวยงานกลางที่กํากับ ดูแล งานตรวจสอบภายใน
ไดรับทราบปญหาและขอจํากัดของงานตรวจสอบภายในของ

สวนราชการในหลายประเด็น ไดแก
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
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การที่แตเดิมมางานตรวจสอบภายในเปนลักษณะของงานสนับสนุน
หนวยตรวจสอบภายในจึงไมไดกําหนดใหมีฐานะเทียบเทากองหรือสํานัก
และมี
โครงสรางที่ไมชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานไมเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมายอยางแทจริง
รวมทั้งเปนผลใหการขอรับและการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานไมเอื้อตอการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ
- ระดับตําแหนงของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในที่ยังไม
อาจกําหนดใหเทาเทียมกับหัวหนาหนวยรับตรวจ ทําใหไมไดรับการยอมรับและขาด
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
- กรอบอัตรากําลังผูตรวจสอบภายในที่ยังไมไดรับการพิจารณา
ใหเพียงพอกับปริมาณงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และ
จากภารกิจที่มีมากขึ้นตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร
ภาครัฐ รวมถึงการขยายขอบเขตที่เนนการตรวจสอบผลงาน ทําใหไมสามารถตรวจสอบ
หนวยรับตรวจในความรับผิดชอบไดครบถวน
- หัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัดสวนใหญ
ไมใหความสําคัญงานตรวจสอบภายในเทาที่ควร
ทําใหผูตรวจสอบภายใน ขาด
แรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบกับหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูวาราชการจังหวัดบางแหงมอบหมายใหผูบริหารระดับ
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รองลงมาเปนผูดูแลงานตรวจสอบภายในแทน
และบางแหงมอบหมายงานที่ไม
เหมาะสม ซึ่งขัดตอหลักความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน เชน งานตรวจกอน
จาย เปนตน
จากขอจํากัดของระบบการตรวจสอบภายในดังกลาว
กรมบัญชีกลางไดพยายามหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแกไข
มาโดยตลอด
ทั้งในสวนที่จะชวยเสริมการใหบริการความเชื่อมั่นแก
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ รวมทั้งการพิจารณาสิทธิประโยชนที่ผูตรวจสอบ
และความกาวหนาในสายวิชาชีพตรวจสอบภายในเพื่อเปนการ
ภายในควรจะไดรับ
รักษาบุคลากรใหอยูในตําแหนงนานเพียงพอที่จะพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
ของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกร ทั้งนี้
กรมบัญชีกลางได มีการนําเสนอคณะรัฐมนตรีในการเสริมสรางระบบการตรวจสอบ
ภายในสําหรับประเด็นตาง ๆ เชน
1. โครงสรางและการจัดตั้งองคกรตรวจสอบภายในใหมี
ลักษณะเปนสายงานที่ปรากฏอยูในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ มีชื่อเรียกหนวยงานวา “สํานักงาน
ภายในกรม / สํานักงานตรวจสอบภายในกระทรวง”

และให
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หัวหนาผูตรวจสอบภายในทําหนาที่เปนผูอํานวยการสํานัก ขอบเขตของงานตรวจสอบ
ภายในใหครอบคลุมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผล
2. การปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนง
โดยกําหนดหนาที่ของสํานักงานตรวจสอบภายในระดับกรมและกระทรวงใหชัดเจน
และสอดคลองกับขอบเขตของงานตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น ใหมีระดับตําแหนงและ
ความกาวหนาของผูตรวจสอบภายในใหเหมาะสมและชัดเจนไมต่ํากวาผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงานที่เปนหนวยรับตรวจ
3. กําหนดใหสายงานตรวจสอบภายในเปนสายวิชาชีพและผลักดัน
ใหมีการจัดตั้งองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในภาครัฐ พรอมกับ
ใหมีสํานักงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบภายในภาครัฐ ทํา
หนาที่ดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง
7. สรุป
จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ยอมแสดงใหเห็นแลววาการ
ตรวจสอบภายในมีความสําคัญอยางมากในการเปนเครื่องมือ
ทางการบริหาร และสงเสริมการปฏิบัติงานในองคกรใหบรรลุ
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วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการใหบริการเปน
หลักประกันความเชื่อมั่นจากการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา
ของกระบวนการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาและนําเสนอรายงานเพื่อกอใหเกิดกิจกรรมการ
เพิ่มมูลคาและความสําเร็จแกองคกร อันไดแก
1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)
2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
(Efficiency and Effectiveness of Performance)
4. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance)
สงเสริมใหการจัดสรรการใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับ
ความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร
5. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการ
ประพฤติไมชอบหรือการทุจริตในองคกร จึงลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน
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อยางไรก็ดี งานตรวจสอบภายในจะประสบผลสําเร็จและเกิดคุณคาแกทางราชการและ
ตัวทานมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ ตัวทานเองที่จะเห็นความสําคัญของงาน
ตรวจสอบภายใน และพยายามใหการสงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ทั้งในเรื่องกรอบอัตรากําลัง งบประมาณ
เครื่องมือและอุปกรณ
ตาง ๆ การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน
ที่เ กี่ ย วข องให
รวมทั้งการทําใหหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบและเจาหนาที่
ความรวมมือและยอมรับผูตรวจสอบภายในและการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ
ภายใน

กรมบัญชีกลาง กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2270-0427 , 0-2270-0401 , 0-2270-0423
โทรสาร 0-2273-9796
E-mail address : IASTD @ cgd.go.th

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน

